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تقديم

تعامليصمقمنهجيطابعذاتمسألةلتوضيحفرصةأ"المقدمةهذهتكونقد

عمومأ.والغربي،الاستشراقيالفكرمعطياتمعالإسلاميين

وأالمستشرقلهذا!"الايجابيةالشهاداتمنعدداعتمادأنيرىفالبعض

وربما،لهتزكية!9الأمرنهايةفييعني،الاسلامجوانبمنماجانبعن،ذاك

السلبية!9الشهاداتمنسيولًا،الأغلبالأعئمفيلتضقنالتيلأعمالهتبرئة

لبداهاتهابل،فحسبالاسلاميةللمعطياتليستماماً،نقيضةتقف،المضادة

كذلك.المعروفةوقناعاتها

التيالشواهدمنعددأالأذهانإلىيعيدون،موقفهمتاكيدأجلمن،وهمْ

والتجاهل.بالمكروتدمغهالاستشراقيالفكرتدين

الاستشراقيةالأعمالجلإلىيشيرأنالمرءبمقدورإنبل،صحيحهذا

عناء.كبيرإلىهذايحتاجولن،الإسلاممنالغربيالموقفعلىسيئةكشواهد

بالفكرتتعلقعديدةدراساتخلالالأعمالهذهمعأتعاملوأناإننيبل

العليا،الدراساتلطلبة"المستشرقينمناهج9مادةتدريسعبرأو،الاستشراقي

والاشمئزاز!!القرفحذ-احياناً-أصلكنت

بمنهجيرتبطآخروجهفهناك،للمسألةالوحيدالوجهليسكلههذالكن

شهاداتهمالمستشرقينحلوقمنننتزعأنيمكنألاإذْأكيدأ؟ارتباطأالتعامل

يتضفنلاحرأاعترافأالأمر،نهايةفيتمثلوالتي،وهناكهناالمتناثرةالايجابية
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منذاكأوالجانبلهذاالفذةالمتأئقةبالقيمة،الاكراهأوالقسرمنقدراي

؟الإسلام

ممنتريتونأوكَبأوبلاشيرأمثالمنرجالأأنمسبقاًعرفنامافإذا

الذينالمستشرقينمنجدأطويللخطنماذجهمانما،الكتابهذايحاورهم

ستسقطفإنه،المذهبيأوالثقافيوالتأثيرالتحئزاسرمنالانفكاكعلىيقدروالم

الشواهدشبكةفيالخصملايقاعالايجابيةبالنصوصالتحايللعبة-ابتداءً-

أصيل.إسلاميهوماكلتدينالتيالسلبية

أحيانأتصدرالتيالحقيقةمنبجانبالاعترافقؤةهوهذابعديبقىوالذي

لتاكيديوظفهاكيفيعرفالقضاءولكن،كادتأوجريمتهمثبتتمتهمينعن

عنه(:الله)رضيالمعروفةالخطابابنمقولةأيضأليتذكرالمرءإن..الحق

عنه(:الله)رضيطالبأبيبنعليومقولةلنا"،ونفعهمعليهماثمهم"إنما

أحسنْالوونحن،حقكلمةذاتها،بحذلكنها،إ،باطلبهايرادحقكلمة9

وبينالمحتد!بيننا11تئارفىتوظيفهاعلىلقدرنامعهاوالتعاملانتزاعها

وعدنابالإثمباءوايدرى؟-من-وربمالصالحنا،سلاحهمولحؤلنا،الخصو

بالمنفعة.

وهذا،المستشرقينعلىاللعناتونصحثالتهمنكيلونحنالسنينعشرات

والأضاليلالأباطيلمنلركامالمناسبالفعلرذإنه.الأشكالمنبشكلحق

يسعىآخرجهداًهذاإلىلوإضفناماذاولكن..وعنايةبخبثالمرسومةوالترهات

طبيعةوعنأهدافهاعنالنظربغض-الإيجابيةالتقويمشهاداتوالتقاطلمتابعة

؟الإسلامجوانبمنذاكأوالجانبهذابقيمةارتباطها

بنيتهتقوم(،الإسلامعن)قالوابعنوانالغربيالفكرعنليكتابمقذمةفي

عامةالغربيونقذمهماأان:التاليةالعباراتتردنفسها،المنهجيةالرؤيةعلى
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مستوىعلىإنْوالأسود،الأبيضيتضفن،الخصوصوجهعلىوالمستشرقون

كلامه،بتضفنقدمنهمالرجلإنبلسواء.كفهوليس،الموضوعأوالمنهج

فيالجذبقؤةمنهاعديدةلأسبابمعأ،والأسيالأبيض،نفسهالوقتفي

الذاتيةاتومنها،المسائلببعضالجهلومنها،الدينهذاحقائق

لميثبيقولكماالغردي-إدثا)إن،آخرهالى..والثقافية

لدىالدينيةالمواتفطبيعةاستكناهبمحاولةيقومأنخاصبوجهعليهيعسر-

أصبحتولذا..الفربينظرةعنبعيدأاختلافأالكونإلىنظرتهمتختلفأناس

()1(.الاختلالشديدة-الغربييننحن-الدينيةأحكامنا

وضرورة)الثاهد(أوثالنص(مسألةعندقليلأنقفأنيجب"وهنا

ذلك؟يتمكيف..ازاءهالقسريالاقتطاعممارسةعدم

،الاسلامبحقالايجابيةالشهاداتمنعددأأنكيفنلاحظأنعليناإن9ْ

ركامنفسهالوتتفييقابله،ذاكأوالمفكرهذاقبلمن،جوانبهمنجانبأو

منيمنعلاهذالكن،الأسلاممنمضادأموقفاًتقفسلبيةأخرىشهاداتمن

الاسلامقيممنتلكأوالقيمةبهذه)حقاعترافبمثابةالأولىالشهاداتاعتبار

أوالاضطرارأنواعمننوعأيدونماذاكرأيهمإعلانإلىالغربيينتدفعوالتي

القسر.

خنمالعتمدخسورلةأن!لمِكصوح!قفات

الأكثرلأنهاواسعنطاقعلىنفسهافرضتفقد(السلبية)الشهادةفأما.بصدده

ح!

معظمفيبسهولةيجدهاأنالمرءوششطيع،الغربيالفكرفيوانتشاراحضورا

لحتاجاالالجا!هم!تدةالشهاوأما.الإسلامتص!قالتيالغربيةالأعمال

الص!هاداتتلك..ملالماطارفىا)د-مفمن-التأكمد-وا

العلمدار،ورفاعباساحساند.)ترجمة235-236صالإسلامحضارةفيدراسات)1(

.(م4691_بيروت،للملايين
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لملأنهورابعةوثالثةثانيةصدقهاأكدالغربيالمفكرعلىعرضتماإذاالتي

وتفؤقهتميزهتأكبدعلى،جوانبهمنماجانبفي،الإسلامقدرةبدافعالأيقلها

وفاعليتها.

بعنوان()2(المستشرقين)مناهجمجلدضمننشرالذيبحثيخاتمةوفي

البريطانيالمستشرقمنهجفيمقارنبحث:النبويةوالسيرة)المستشرقون

الرسولسيرةمنالموقفبصددالتاليةالعباراتتردوات(،مونتغمريالمعاصر

معالتعاملخلالمنإليهانصلأنيمكنالتيالنهائيةالمحضلة))إنع!

علىالدراساتلهذهيمكنلاانه،موقعهمكانأئا،المستشرقيندراسات

إلىترقىأن(الأخيرةالعبارةهذهعلىالانفعاليغير،العقلي)وبالتأكيدالإطلاق

دادراكنسيجها،فيوالتوغْلمعها،التعاملعلىقديرةفتكونالسيرةمستوى

خللمنأكثرهناكأنذلكلها.العادلةالموضوعيةالصورةواسم،بعمقبنيتها

الفهمسوءنقاطمنحشوعنالأالخللهذايتمخضولن(العمل)منهجفي

السيرةجسدعلىكالبثورتنتشرالتيالأخطاء..الموضوعمستوىعلىوالأخطاء

.والشروخالبقعصفحاتهعلىتنشروفتشؤهه،وعافيةوتماسكاًصحةالمترع

ب-!انس()وات(تارناإذاونحن.وآخر.مستشرقبينفرقثمة،نعم9

يقترب..الرجلينبينتفصلواسعةهؤةوجدناوزن(،)بفلهاحتىأومثلاً،

المسلمينأبناءمنالسيرةلمقولاتإخلاصاًأشذليبدوحتىويقتربأولهما

يستحقجادأباحثأولي!لغانأشتامأليبدوحتىويبعدثانيهماويبعد،أنفسهم

.الاحترام

الوقتبعضنقفنحنفها.النوعفيولي!سالدرجةفيفرقفهوذلكومع9

فينفسههوأكْدكماحياديةالمستشرقينلأكثرمكة(في)محمدكتابعند
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العملمنهجفيالخللجوانببعضعلىنقعبنافإذا..عنهقيلوكما،مقدمته

حتىالشكواثارةالكيفيالنفيحذتصلفيهامبالغنقديةنزعة:السيرةحقلفي

هوماوالتأكيدالجزمبصيغتثبتافتراضيةنزعةتقابلها،المسلماتبعضفي

للمنطقواعمال،المعاصرةالبيثيةللتأثيراتوإسقاطأساسأ،بوقوعهمشكوك

الخالص.العقلوتعليلاتالبيئةمقولاتعلىتستعصيتكادواقعةفيالوضعي

علىمستشرقبمقدورليسأنهإلىكلههذامننخلصأن)ونستطيع

ونزوعه،وحيادئته،دوافعهواعتدال،ثقافتهاتساعمنكانمهما،الإطلاق

بوقائعها،هناكأوهنا،يرتطمأنبذلاللسيرةتحليلًايطرحأنالأ،الموضوعي

متعمداً-ويمارس،الأساسيةحقائقهامنبعضأويخالفومسفماتها،وبداهاتها

".العاملنسيجهاوتمزيقاًلروحهاتزييفاً-متعضدغيرأو

بالمفردات،يمضيبلوحدهاالسيرةحدودعنديقفلا"المنهج9هذاإن

ورجالهوتاريخهبالإسلامعلاقةلهماكلإلىذاتها،الخاطئةبالرؤيةنفسها،

وحضارته.

مستشرقينمكرمنيتوخسونالذينالقراءأولئكلاقناعيكفيهذاأنوأظن

حسابه.محسوبالمكرهذاأنإذ،غيرهمأوتريتونأوكَبأوبلاشيرأمثال

الاعتياديالقارىءحتىبأنهقلتإنيجبممابأكثرمتفائلأأكونالأوأرجو

نأمنإذنخشيةثمةفليس.ويم!هذلكيعرفيكاد(الحالبطبيعة)المخلص

ما،معاكسبمردودكهؤلاء،لمستشرقينالايجابيةالثهاداتعنالحديثيأتي

بفضلالاستشراقيالفكرطريقعلىمسبقأأشعلتقدالحمراءالأضواءدامت

قيمتهيحملقدجميلأخضرهوعمابحثأيزيد،أوقرننصفوتأثيراتتقاليد

ندرته.بسببالبالغة

نكتبظللناإنشيءيضيرهمفلن،والخارجالداخلمن،الإسلامأعداءأما
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التعضبظلمةعليهتطمسالذيالآخرالوجهأما،للاستشراقالأسودالوجهعن

منشيءإلىيرذهمتدعليهالضوءوتسليطكشفهفإن،الكراهيةظلالوتغطيه

أصحابهم.منواحدعن-والباطلبالحق-يصدريرونهوهمالصواب

يقتصرلاالكتابهذاإن:الكلماتهذهختامفياليهنشيرأنيجبماوثمة

فضلأ،يتضمنإنهبل،للكلمةالاصطلاحيبالمعنىالمستشرقينحوارعلىفقط

فيالواضحةكلمتهمقالواممنوالثمرقالغربمفكريمنعدداً،ذلكعن

الأمرآلوقد،والسلامالصلاةأفضلعليهالكريمونبيَهالمعجزوكتابهالاسلام

الدين.لهذاالمخلصالجادالانتماءإلىببعضهم

المسلمين،غيرمنلحشودمفتوحاًمشروعاً،كفههذابعد،المحاولةوتبقى

.ومغاربها.الأرضمشارقفي..الدينهذافي"الحقإكلمةقالوا

...يومبعديومأعدداًيزدادونوهم

..والأعمالبالكلماتنتوخهوحدهاللهوإلى...التوفيقوحدهاللهومن

!ممَرمماو!لِىكيِ:لمرصدا

01
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:يكَارو

العالمصياغةإعادة

)11

العمقمنكبيربقدر،دياعتبغيربخصبكَاروديكتاباتتتميز

وهي،القراءاتهذهولتنؤع،المكثفةلقراءاتهانعكاسريببلاإنها..والشمولية

والأديانللمذاهبومعائته،بالخبراتالمترعةالحياتيةتجربتهوليدة،كذلك

العقليةالقناعةعنبحثاًالأعماقحتىفيهاايغاله..الحديثالعصرفيالكبرى

إليها.يأويالتيوالوجدانية

الثمنكانمهماالحقعنالبحثفيجادةرغبةعنتعبْرهذهكتاباتهإن

الحزبزعماءكبارمنواحدأالمعروفالفرنسيالمفكرهذابدألمَد.يكففهالذي

بالفكريحتكأنالأربعيناتمطلعمنذ،لهاتيحوإذْ،الفرنسيالشيوعي

أخذتفقد،الوقتبمرورالاحتكاكهذايزدادوأن،الاسلاميةوالحياةالاسلامي

الأمرالِإيمانخطْإلىبالتدريجتحوّلهعنالحالوتمخّضتهتزالماديةقناعاته

النهايةفيهقادكما،الفرنسيالشيوعيالحزبمنفصلهإلىبهانتهىالذي

الاسلاماعتناقإلى،للمسيحيةللانتماءفاشلةمحاولةوبعد(،السبعينات)أواخر

.يخستسمَىحيث

)منعطف(الحضارات)حوارمنها:المؤلفاتمنالعديدالرجلكتب

ذاتيةسيرةأنجزإسلامهوبعد(.ضفافبلا)واقعية()البديل(الكبيرةالاشتراكية

11
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PROMESSES(:الإسلام)وعودأبرزهاالمؤلفاتمنوعددأ،خصبة DE 'L ISLAM

بلد.منأكثرفييزالولاألقاهاالتيالمحاضراتمنالعديدعنفضلأ

،21

حجرهوايجازهعلىالتعريففهذا،للإسلامكَاروديبتعريفلنبدأ

هذاحولالرجلاستنتاجاتمعظمإلىيقودناأنيمكنالذيالمفتاح..الزاوية

،بالعلومتنيطالتي،وللانسانوللعالم،دثهالرؤيةتلكهوالاسلام"إنالدين

انفصاملاوإنسانيإلهيعالمبناءمشروع،مجتمعوبكلإنسانوبكل،وبالفنون

!)1(.والأمةالتسامي،والجماعةالمفارقة:الأعظمينالئعدينباقضاءفيه

نأ،والأرضالسماءبينالوفاقتعيدأننريدالتيالعقيديةالحركةإذنفهو

..التحفقفرصةوالجماعةالفردمنلكلتتيحوأن،والانسانيالالهيئبينتوخد

..ويتسامىيصعدلكيعمقيأالذاتيتشكيلهيعيدانيستطيعالذيالفرد

مطالبعنبامتدادهاتعئرلكيافقياًبنيانهاتعيدأنتستطيعالتيالأمةأوالجماعة

وللعالمدثهالمتميزةرؤيتهاتحملالتيالحركةهذه..والمكانالزمنفيالعقيدة

.شيء.ينتزعهاأنترفض..ممارسةأوفعلكلعلىجناحيهاتضئم،وللإنسان

هذافيينطويان،الفعلعلىقدرتهبكلوالإنسان،معطياتهبكلالعالمإن

المتمئزة.رؤياهوفقالعالمصياغةإعادةإلىيسعىالذيالإسلاميالمشروع

أديانفيالحالهوكمافحسبروحيةعقيدةيكونأنيمكنلاكهذاديناًإن

إنه.يتعذاها.فلاالشعائريةالحدودعنديقفأنيمكنلا..شتىومذاهب

الروح:العقيدةهذهفياثنينبتوخدالأيكونلنوذلكالعالملتغييرمحاولة

وإعادةالجنةإلىالنزوع..والممارساتالشعائر..والحياةالدين..والمادة

ليس،القرآنيالمنظور"في...الجنةإلىالطريقيجعلهبماالعالمصياغة

(.ام849-بيروت-القاهرة،العربيالوطن،قرقوطذوقان)ترجمة22صالإصلاموعود)1(

12

http://www.al-maktabeh.com



علىوتوازناتهاالطبيعةعنومسؤول،فحسبالأرضعلىاللهخليفةهوالإنسان

الاقتصادفلا.مجتمعهوقوانينعملهمبدأهيعقيدتهولكن،العالميالمستوى

لهاتعئنالتيالعقيدةعنالانفصالتستطيعالفنونولاالعلمولاالسياسةولا

01)2(.وحدتها.اللُهفيتجدأبعادهابجميعفالحياة،والإنسانيةالإلهيةكاياتها

ونظامعقيدة،وجماعةدينتتجزأ،لابصورةهو،9الإسلامف!نوهكذا

()3(.حياة

هذاتعينأخرىلقاءاتأوتوازناتكارودييلحظالتوخدلهذاوامتدادأ

سائرالبشريةالحياةواقعمنوتستأصل،والتحفقالفعلعلىالعقيديالمشروع

.بالإنسان،المتضادةصيغهاعبرضحَت،التيالثنائيات

الفردبينالالتحام-أيضأ-هناك،والممارسةالفكربينالتوخد-مثلًا-هناك

والجماعة.

الأولى؟المسألةفيالإسلامنعلهالذيما

.والإيمانالعلمبينالفصلإيستبعد-كارودييقول-التوحيدمبدأ)ن

تصبح،الإلهيالحضورعلى)امارة(هوالطبيعةفيشيءكلأنإلىفبالنظر

منالاقترابإلىمنفذاً،الصلاةألوانمنضربان،كالعملالطبيعةمعرفة

001)4(..الله

انهاالثنائياتكافةبينالإسلاميةالممارسةفيفاصلايما-)ذن-ئمةفليس

فأن.علاهفيجلاللهمنالاقترابهدفهادامما)عبادة(وتغدوتتوخدجميعأ

فإنمابنياناً،تقيمأومختبراًتبنيأن.،الطبيعةفيوتنفبتبحثأن،تصفي

95.صنفه)2(

(r)98نغسهص()23.4نفسطص.
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وهكذا،اللهوجهتبتغيالأفعالهذهمنفعلكلىفيدمتَمابالإيمانأكثرتتحقق

،الإيمان.الخارجيلإيمانهمظهرهما،مالمسلمبالنسبة،وشريعته"العملفإن

ذلكفيتكونأنيمكنولا،الخارجيهووالقانون،الداخليهي،العقيدة

فصل)توحيد(،اددين،للإسلامالمناقضو)نه")5(،وذاكهذابينازدواجية

M(.6الظاهر"عنوالباطن،العملعنالتافل

خطورةالمبادىءأشدمنواحدوهو،الاسلامفي"الذاتي"التغييرمبدأإن

حس

بينالتوحذهذاتحقيقيستهدفانما،الدينهذانسيجفيوحضورا،وفاعلية

شأنهمنماكلضدالضماناتويمنح،والممارسةالفكربين،والفعلالاعتقاد

إلىفقطليستقودانهماقدشرخينالمؤمنةوالجماعةالمسلمالإنسانيشرخأن

فيالأكبرالجهادإن.ال!ثللورئماالفاعليةتضاؤلالىبلوالتناقضالازدواجية

ضد)كفاحالأشكالمنبشكلهوإنماالتوخدهذاكبريتولىالذيالاسلام

،يقودهماوهو.مركزهعنبعيدأالإنسانتجذبالتيالميولضد،الذات

عنيمنعهوبالنتيجة)أوثانا(لنفسهيصطنعأنإلى،جزئيةرغباتنحوباجتذابه

أيضاًكثيرأأصعبالداخلية()الوثنيةهذهعلىوالانتصار.اللهبوحدانيةالاعتراف

عظيماًدرساًهذافياليومنجدزلناوما.الخارجفيالمشركينعلىالانتصارمن

فيماكانكما.أنفسهمإلْاشيءكلبتغييريطمعونالذين()الثوريينمنلكثير

)المرادإسبانياوفيالقدسفيكانواالذين)الصليبيين(منالكثيرشأنمضى

مسيحيةالأخرينعلىيفرضواأنيريدونأمريكا،هنودضدأواستردادها(،

.(V)إأعمالهممنعملبكلمنهايهزأون

يطرح،والممارسةالعقيدةبينالتناقضهذاتجاوزأجلمن،ذلكأجلومن

لحظاتقبلعنهتحدثناالذيالإسلاميالمبدأذلكمنالمستمدةمقولتهكارودي

121صنفط)3(
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()8(نفسهتغييرالأشيءكلتغييرالىالإنسانتطلعإذاالاخفاقمآلهاثورةكل9

أفيالأمة"إن؟والجماعةالفردبينالالتحام:الأخرىالمسألةعنفماذا

فردكليقينعلىمبنيةعقيدةأمةإنها(.اجتماعي)عقدثمرةلشت(الإسلام

هذهكانتمهما،الجماعةمصالحوحتىالأفرادمصالحتتجاوزغايةبوجود

تعني)الأمة(ادوهذه(.أيديولوجيةكتلة..طبقة،مدينة،)قبيلةكبيرةالجماعة

العالميةهذهتحملالمسلمةوالأمةومشروعها.تاريخهابمجموعالإنسانيةكل

كلفوق)منالآخرينجميعمعمتحدأيكونأعضائهامنواحدكللأن

الساميةاللُهعقيدةبنفس(التاريخيالماضيأوالصقعأوالعرقفيالاختلاف

!)9(.المنزهة

التضحيةمعانيمنمعنىأييتضمنلاوالجماعةالانسانبينالالتحاموهذا

الجماعةهذهأنذلك.الجماعيةعلىتأكيدهالإسلامعليهايؤكدالتيبالفردانية

القريبةالمصالحهذهتتجاوزوإنما،الخاصةمصالحهاحدودفينفسهاتأسرلا

شهدتهماف!نثمومن..العالمفيالإنسانباتجاهوبالتاليكلها،البشريةباتجاه

يمكنلا،والجماعةالإنسانبينالمجحفةالعلاقةبصدد،مرةمنأكثرأوروبا،

جذريأاختلافأهناكلأن،الإسلاميةالتجربةفيهناللتحققفرصةأيةيجدأن

أإنالاسلاميةالواقعةوبينتزالوماأوروباشهدتهمابينوالهدفالرؤيةفي

قبلهي،الغابشريعةعلىالمبنيةفردانياتنابخلاف،الأساسيةالقرآنتعاليم

جزءاًيشكلأنهعلىوإنما،منعزلةواقعةكحقيقةالإنسانإلىينظرالأشيءكل

هذه،الجماعةهذهتحذدانالوقتنفسوفي.الأمة،الجماعة:منهأكبركلمن

منجزءأيشكلالإنسانبانفالقولمنها.أسمىلغاياتمن!قةانهاعلىالأمة

فيالعبارةهذهتأخذهقدالذيالمعنى،الإسلاميالمنظورفيلهليسأكبر،كل

(A)11.الآيةالرعد،سورةوانظر83،صنفسه

82.صنفه9()
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فيهايضيعالتيأالشموليةالأللفردانيةبديلأالمرءيتصورلاحيثالغرب

كما(العضوي)مجموعادليسمنهجزءاًالمسلميشكلالذيالكلإنالأفراد،.

كفرد-للإنسانلي!الذيالفاشسشيأيضاًالتصؤرذلكمنوأقل.هيغليعرفه

بينفالعلاقة.للدولةبالنشةالأواقعةحقيقةومنبلقيمةومنمعنىمن-لهوفقاً

تحتالبيولوجيةالعلاقةهيليستالجماعةمنالأكبر)الكل(وهذاالإنسان

العلاقةهيولا،إليهتنتميالذيالعضويوالجهازخليةبينالانسانية

كائناًمنهايجعلالذيالعملبتقسيمواحدلكلالموكلةالسوسيولوجية،الوظيفية

منالنوعهذا.ويبتزْهيرتهنهسياسيأواقتصاديأوتقنيدورفيمحبوساًمجزءاً،

أعني،الخاصةغايته-لنفسه-لهمجتمعوسطفيإلأيوجدأنيمكنلاالعلاقة

أنوالحال.وقؤتهنمقمشروعغيرمشروعبأيمزؤداًيكونلاالذيالمجتمع

الجماعة.تتجاوزأهدافوهي،اللهحذدهااهدافاً،تخدمالإسلاميةالجماعة

)سبحانه(اللهوبتسامى،للانسانبالنسبةالجماعةتسامي:المزدوجالتساميوهذا

الانسانواضطهادمراتبي،تسلسلعلىإذنينبنيلا،للجماعةبالنسبة

")01(.للإنسان

،31

التيالأساسيةالأهدافأوالوظائف،كَاروديمع،نتابعأننستطيعهذابعد

العالملتغييرالسعيفهناكالأمر:واقعفيتنفيذهامنوتمكنالإسلامطرحها

تحرير-بالتالي-يعنيوهذاالجديد،العقيديالمنظوروفقبنائهواعادة

.والعدلالمساواةوتحقيق،الإنسان

بصورةالمتجزئكائننااندماجإعادةإهيكَارودييقول،الإسلامفيالعقيدة

والمشاركة،الكائنهذامصدرهمااللتينالالهيتينوالحريةبالوحدانية،تنفصملا

هيتلكأ)11(المنسجمالعالميالمجتمعالأخيرهدفهاالتيالشريعةإقامةفي

61صنفسه)11(74.7-هص)01(نفسه
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إلىالإنسانإعادة:الدينهذاحركةفيكَارودييراهاالتيالحقةالمعادلة

منسجماًعالمياًمجتمعأيقيملكيودفعهبالتوحيد،-أدقبعبادة-تحريرهالتوحيد،

الإنسانيالتحفقهذابينآخرمكانفييربطكَارودينجدثمومنوسعيدأ.

لديهكانأحد"منفماالعالملتغييرالسعيوبينالطاغوتمنبالتحرر

علىبل،الشخصيوجودهينكربأنى!دالنبيرسالةيستقبلوهو،الإحساس

،والمعتقداتوالطقوسالأوهامركامتحتجديد،منيكتشفكان،العكس

كأنهمأسبحانه(اللهمقامويقومونالعقيدةيلقنونانهمالمذعينالكهنةوراءفيما

العالم.بتغييرالمجاهدالأملإليهميعيدانونهجأعقيدة،الحقيقةعلىحائزون

كما،باطلةليثوتراطيةأدواتأنفسهمينصبونكهنةأعنيوسطاء،هناكيعدلم

نفسهاللهأندامماالأرضعلىاللهنؤابأنَهميزعمونأمراءأوملوكهناكيعدلم

المقذس.اغتصابيستطيعأحدمنماالآنبعد.بشرائعهيوحي،علاهفيأجل

.!)12(...لحياتهمعنىوتعطيمعاًوبغايتهبأصلهالإنسانتربطعقيدةإنها

الله"خليفةالآنإنه..مسؤوليتهوحفلته.،الإنسانبعثتالعقيدةهذه)ن

وبينالطبيعةفيالانسجاموعنالتوازناتعنمسؤولإوهوأ)13(،الأرضعلى

ويركزهافيهايجمعالتياللحظةإذنهيالتأفلفلحظةسواء.حدَعلىالبئمر

")14(.العالمزعزعةعلىقادرةتكونبحيثدقيقاًتركيزاً

العالمفيالمسلمونانطلقالبناءواعادةالتغييرإرادةمنالكبيرالقدربهذا

شيء.كلشيء،وينسحمكلفيهيتوازنالذيالبناءوإقامةالقديمبنيانهلزعزعة

جاهلين،الإسلاميةالعقيدةبقدريةالقائلينعلىكَارودييرذذلكأجلمن

عقيدةغريباًاعتباريكون!سوفالإسلامحركةفيالفغالالبعدهذامتجاهليناو

(1Y)34.صنفسه

55.صالإسلاموعود)14(03.الآية،البقرةسورةانظر)13(
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،كبرىحضاراتأربعتجديدإلىالقرنأرباعثلائةغضونفيالمسلمينقادت

الفكرفيالدينامية.هذهمنقادةقدريةعقيدة،العالمنصفعلىالاشعاعوإلى

كانأنهمنالتاكدإلىالناسملاييناقتادتلقد،القدريةعكسهيوالعمل

آخر")15(.نحوعلىيعيشواأنيمكنهم

،41

صياكةأجلهامنوأعادالدينهذانفذهاالتيالجديدةالحياةهيتلك

فيها:أساسياًملمحاًيعدمماالحياةهذهيمثزماوثمة.القديمالعالمخرائط

فييقفالذيالمتحرّرالمؤمنفبدون.الاجتماعيوالعدلوالمساواةالتحرير

منالمؤمنةالجماعةيمسكالذيالتكافلبدون،كافةإخوانهمعواحدمصافٍ

على،الفعلعلىقدرةهناكتكونلنالتشرذمبهاويفتكالشروختضربهاان

تستهدفوالتيالجماعةبهذهأنيطتالتيالمسؤوليةمطالبتنفيذعلىالاجتياز،

العالم.تغيير

منبشيءعنهافيحدثناالملامحهذهعندوالحينالحينبينكَارودييقف

التفصيل.

يقولأسمحا6بم-اللهأإنالزاويةوحجرالقاعدةفهماوالمساواةبالتحررلنبدأ

هنافها،المطلقبالاجلاليدانوحدهواليه،الملوكأعظممنأكبر-كارودي

كلوبمعارضة،طغيانكلوجهفيبالصمود،فيهالتصرثيجوزلابحقالمبدأ

فيمتسلسلأيوراءمنالناسجميعبينللمساواةالإلهيالأساس،سلطة

")16(.الاجتماعيةالمراتب

البدءهو،والناهيرالآمهو،والمشرعالرثهوسبحانهاللهدامفما

31.نفسدص)16(33.-32صنفسه)15(
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ويمئيزهم،بي!نهميفصل،الناسيستعبداليومبعدطاغوتثمةفليس،والمنتهى

لأيةالخضوعمنابتداء--متحرّرون،وحدهاللهأمامابتداء--متساوون)نهم

ابتداء--ملزمون،الأرضفيوالتأئهالدورلاستراقتسعىزعامةأوسلطة

هذا)ياهممنحهاالتيالصعبةالحريةحمايةأجلمنوالمعارضةبالصمود

الجهدمنالكثيركففتهمالتيالباهظةالمساواةعلىالحفاظأجلمن..الدين

أنفسهمينصبونكهنةأووسطاء-لحظاتقبلبنامركما-هناكيعدلم.والدم

اللهنوْابأنهميزعمونأمراءأوملوكهناكيعدلمكما،باطلةلثيوقراطيةادوات

احدمنماالآنبعد.بشرائعهيوحيالذيهوسبحانهاللهاندامماالأرضعلى

المقذس!اغتصابيستطيع

هذابنيةفيالخطيرالتحريريالملمحهذاأبعادمحفلًاكاروديويمضي

الذيوهو،وحدهدثهالسلطةمبدأ:الأساسيينالإسلاممبدأيْإفبفضلالدين

اللهبينوساطةأيةيستبعدالذيالشورىومبدأ،نسبيةاجتماعيةسيادةكلجعل

السلطة،علىالقداسةيضفيمطلقاستبدادأيواحد،آنفي،يزول،والشعب

كانفلقدوهكذاأ)17(،الأرضعلىإلهاً)الطاغوت(منيجعلانالىويصبو

مساواةيلتمس،نسبيةالسلطاتجميعبجعلاللهسمؤ!علىالاسلامفيالتأكيد

وأالسياسيةالاضطهاداتجميعمنتحررخميرةويصبحالجميعبينمبدئية

")18(.جمعالمضطهدينأمامالأملبابويفتح،الدينيةأوالاقتصادية

فيعليههماماوبينالإسلاميْينوالمساواةالتحررهذابينيقارنوهو

عنأصلًايختلفأساسعلىالإسلامفييقومانانهمافيجد،الأخرىالتجارب

التعبيرولكنها،المنعزلالغزوخاصاتهي"ليستالتجاربتلكفيأساسها

الذيهوونتيجته،فيهالالهيالحضوربهذا،بالمطلقواحدكللتعفقوالنتيجة

93.صنفسه)18(37.صنفسه)17(
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إنسانينشدانوكلالمؤسساتبإزاءنهائياًلابعداًأبعادهيتخذأنلهيتيح

91(.)(للسيطرة

يحرثمالقرآنإإنيعلنلكييعود،أخرىومرة،نفسهالأساسهذاوعلى

لالأنهذلك.للعبارةالغربيبالمعننثيوقراطيةوبسلطة،الهيحقذاتملكية

2(.أ)ْاللهباسموللأمرللكلامقانونيأمؤهّليْنوكنيسةكهنوتالإسلامفييوجد

النانفتاحيوازيهشيء،كلاليهيرذوالذي،شحانهدلُهالمطلقالتوحيد

كلشرعيةب!سقاطالكملانالمبدآنلهما،الإنسانوبينسبحانهاللهبينالمدى

تسعىسلطةأومؤسسةكلوإزاحة،اللهعننيابةالناسلاستعباديسعىطاغوت

فيالتحررتجعلالتيوالضمانةالأساسهووذلك،وخالقهالإنسانبينللفصل

فييحملآخرمذهبأيمنبكثيروأبعدبكثير،أعمقبجذوريضربالإسلام

الحية:وروحهالإسلاممركزأإنوالأربابالطواغيتلتفريخالاستعدادبنيته

ف.للمسلمبالنسبةوالأخيرةالأولىالخطيئة،وثنيةكلباسمهتنفىالذيالتوحيد

الصنميةيقصي،الاسلاميللإيمانالأساسيالاثباتهي"اللهإلاإله"لا

مجتمعاتنا!إ)21(.فيوتتكاثرتفرخالتيالتمائمية

ينفذالمفيماونفذهماالاسلامإليهادعااللتينوالمساواةالتحرروبموازاة

هذابنيةفيالآخرالأصيلالملمحعنكارودييتحدثبعد،ومنقبلمنبمثله

يوازهمالمماتكفيانلاوحدهماوالمساواةالتحررفإن،العدل:وتجربتهالدين

الماديةوالقدرات،الثروةيجعلكيفيعرفاجتماعيعدلمعهماولمَعاشق

الحاجاتلتطمينثروعأ،للتفتْتلاللتماسكوإمكانية،غايةلاوسيلةعموماً،

بمقدوريكونلنالتطمينهذابدونفإنهمنها،لحرمانهلاللإنسانالأساسية

وإعادةالعالمزعزعة:الكبرىمهمتهلتنفيذينطلقوأنظهرهيحميأنالمسلم

75.صنفه)91(

217.ص)21(نفسه81ص)02(نفسه
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الأبعملهمنهايناللا)نسانكلوإن،دثهملكهيملكيةكلكانت"اذا:بنائه

للتصؤرنفسهالعكسهوللملكيةوالنبويالقرآنيالتصوَرف!ن،الانتفاعحق

صفاتمنخاصيةالملكيةليستالإسلاميالحقففي.والبورجوازيالغربي

مقتضياتلتلبيةمرتبةاجتماعيةوظيفةهيوانماالجماعةصفاتمنولاالفرد

01)22(.(0بالمعروف)أمرادفيالإلهيةالارادة

وأعابرةرغبةمجردلي!الإسلامفيالاجتماعيالعدلمفهومف!نوهكذا

نفسهالاسلاميالتصؤرعنمحتومانبثاقهوواانما،العدلهذالتحقيقدائمة

يتفردالذي،الحاكميةكحقتماماً،اللهإلىراجعحقأنهدامفما،الملكيةلحق

هواها.علىفيهتتصزفأنجماعةاوفئةأوفردلأيليسف!نه،.سبحانهاللهبه

اواستغلالأيعلىالطريقتسدَالتيالسياسيةالممارسةفيالحالهوفكما

كذلكالطريقمسدودهنا،هافإنه،وخالقهالإنسانبينطرفأيدخلقدطاغوت

تلكأوالجماعةهذهوحرمان،الخاصلحسابهابالمالللتصرثمحاولةأيةعلى

الناسحاجاتتطمينمهمتهااجتماعيةوظيفةكونهعنأساساًبهيخرجبما،منه

نإ.والاحسانالفاعليةمنممكنقدربأكبرالعقيديةمهماتهمأداءمنوتمكينهم

ليست،اللهإلىبالرجوعالسمؤ،إلىبالرجوعبنسبئتها،9الإسلامفيالملكية

وظيفةهيوإنما(الدولةأوفريقحقوقمنذلكمع)ولاالفردحقوقمنحقأ

حسابتقديم،دولةحتىأو،جماعةفرداًاو،كانأئأ،المالكوعلى.اجتماعية

عنها")23(.المسؤولالمديرإلأليسفهوملكيتهعن

ذلكالإسلامفيالمتساميالتوحيدمفهومأنكيفقليلقبلبنامرولقد

الجميع،بينمبدأيةمساواةيحققأنهكما،نسبيةالسلطاتجميعيجعلالذي

سوءاواجتماعياضطهادأيمنيحميهم،نفسهالوقتفيفإنه،ويحررهم

".المضطهدينجميعأمامالأملباببذلكويفتح9اقتصادياستغلال

07.صنفسه)23(36.صنفسه)22(
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)51

للاقتصادالاسلاميالتصؤربينكَارودييقارنالمبادئهذهضوءوفي

علىهوالإسلاممبادىءعنالناجمالاقتصاد"إنالغربفيالوضعيةوالنظريات

غاياتمعاًوالاستهلاكالانتاجفيهيكونالذيللنمؤالغربيالنموذجنقيض

مفيدشيءلأيفاسرعأسرعمتزايدواستهلاكفأكثر،أكثرمتزايدإنتاجبذاتها:

المقاصدإلىالاعتباربعينالنظردون،قاتلحتىأمضازمفيد،غيرأم

يرميولكنهالنمؤيستهدفلاالقرآنيمبدئهفيالإسلاميفالاقتصاد،الإنسانية

مثلأ(الأمريكيالنمط)منالرأسماليةمعلايتماثلأنيمكنولا،التوازنالى

ينصاعلاأنهالأساسيةفميزتهمثلأ(،السوفييتيالنمط)منالجماعيةمعولا

وانماذاتهفيهالخاصةغاياتهيحملاقتصادعليهاينطويالتيالعمياءللآليات

نأوذلكفيها.انفصاملاوإلهيةإنسانية،أسمىبغاياتومحكوماًمنخقأيكون

للالهي!)"2(.بخضوعهإلاحقأإنساناًيكونلاالرجل

الاقتصادإنقولههوذلككاروديتحليلفيإزاءهنحتفظأنيجبماوثمة

بالضرورةليسأنهفالحق،التوازنإلىيرميولكنهالنموّيستهدفلاالاسلامي

نأيمكن)ذ،التوازنوإفاالنمؤإما،ذاكأوالطريقهذامامذهبيختاران

نأحيث،الاسلامفينجدهكما،والتوازنالنمو:،وذاكهذا9بينالوفاقيتحقق

ونواميسالعالمبسننالتفكرعلىالمؤمنالإِنسانحذخلالمنللنمؤالدعوة

،المستطاعقدرمنهاوالإفادةالمذخورةطاقاتهاعنللكشفوالسعي،الطبيعة

المسلميديْبينالعالميجعلان""الاستخلافو"التسخير"مبدأيْأنوحيث

دورهمطالبتنفيذأجلمنالمهمةلهذهدفعاًويدفعانهويطؤر،ينقيلكي

منآخرحشدمع،تعارضأيّدونما،يتساوقكلههذا..العالمفيالعمرافي

هذهوضبط،الاقتصاديةالأنشطةفيالتوازنتحقيقإلىتدعوالتيالمبادىء

73.-72صنفسه)24(
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.الإنسانانسانيةلحمايةالإسلامبهاجاءالتيوالمعاييربالقيمالأنثطة

بنظامالخاصةوالجزئياتالتفاصيلبعضعنكارودييتحدثأنوبعد

تاسيسوهوالاسلامبهينفردالذيالابداع"ذلكمثلمن،الإسلاميالاقتصاد

احتكاراتإنشاءذلكعلىوقياسأ،الكماليةالمنتجاتتصقمباشرةغيرضرائب

ورفاهطمأنينةبهاتتعلقالتيالمنتجاتجميعأجلمنللمكوسممئزونظامالدولة

إعادةتتيحالتيالضريبة"تلكالزكاةعندقليلأيقفأنوبعد2(.")دالجماعة

-الزكاةأي-وإنهاأ)26(،للاقتسامنوعياًإسلامياًشكلأوتؤلفالثرواتتوزيع

وهي،المؤسسةصيغةاعطيت،الداخليةالعدالةمنضربإنماتسوْلاً،"ليست

فيالتغفبيعرفونالذيناولئكأعنيفغالأ،المؤمينتضامنتجعلإلزامية

كلبأنالدائمالتذكيرهي-أيضاً-والزكاة.البخلوعلىالأنانيةعلىانفسهم

وأن،هواهعلىفيهيتصرثأنيمكنلاالفردوأنشيء،كلشأنشأنهدتهغنى

")27(.جماعةفيعضوهوإنسانكل

النشاطيحكمالذيوالهدفالقيميةالضوابطفكرةعلىللتأكيديعود

المتنافسة،القوىإزاءحيادياًأبداًالاقتصادهذايكن"فلمالإسلامفيالاقتصادي

قواعدعملهويحترمواقعيةحاجاتيلئيداممامشروعأمقبولأيكونفالسوق

للاحتكاراترفضوعلىللدخولعادلتوزيععلىينطويالذيالأمر.الاسلام

المجتمعفيالأهدافإن..الحقيقيةالتكاليفتعكسأنمنالأسعارتمنعالتي

أ)28(.الأهدافهذهلبلوغوسيلةإلاالسوقوما،الأمةهيالإسلامي

72.صص)25(نفسه

مثورات،الانيةالطبعةالعؤا،عادلد.)ترجمة215صالحضاراتحوارشيلفي)26(

.(-باريس-بيروت،عويدات

35.صالإسلاموعود)27(

(TA)71.صنفسه
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القيمهذهعنهتنث!قوالذيوالأهمالأخطرالمبدأعلىللتأكيديعودكما

بالعدلللتحققالكبرىالضمانةذاتهبحذيُعذوالذي،كافةوالمعطيات

أكبع)اللهبمفهومنسبيةسلطةكل"جعلأنهوذلك،الإسلامفيالاجتماعي

الإسلامٍبمبدأمتمسكأنظاماًاقتصاديأفإن.ثروةوكلنسبيةملكيةكلكجعلهو

نظاماأنكما،الجماعيةمعولاالرأسماليةمعلامتماثلاًيكونأنيمكنلا

معولاالثيوقراطيةمعلامتماثلأيكونأنيمكنلابالإسلاممتمسكاًسياسياً

النمطمن)الديمقراطيات(معولاالغربفي(الإلهيالحق)ذاتالملكيات

.أ)92(البرلماني

وللعالمللهمتميزةرؤيةعنينبثقلأنهمتمئز،نظامالمستوياتكلعلىإنه

هذهبهبدأناوالذيالدينهذاكاروديبهيعرثالذينفسهالتعبيروهو،وللإنسان

.الصفحات

85صنفسه)92(
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سانتيلانا:

الشريعةخصائصحولى

،11

319سانتيلاناديدافيد - (1845 Davide de Santillana)فرنسيقانونرجلأم

العامالمقيملبثفما،القانونفيالدكتوراهوأحرزرومافيرسوتونسفيولد

القانونينفوضع،التونسيةالقوانينوتدوينلدراسةدعاهأنتونسفيالفرنسي

إياهماومن!قاًالإسلاميةالشريعةقواعدعلىذلكفيمعتمداًوالتجاريالمدني

فيالفلسفةلتاريخاستاذاًعينام019سنةوفيالأوروبيةالقوانينبحسب

لتدريسروماجامعةاستدعتهثمفيها.قيمةمحاضراتوله.المصريةالجامعة

ولهوالشافعيالمالكيبالمذهبينواسعةمعرفةعلىكان..الإسلاميالتاريخ

)الفقهو(المالكيةالأحكاموشرح)ترجمةأهما:المؤلفاتمنعددفيهما

.(.الشافعيبالمذهبومقارنتهالإسلامي

الذيالبحثفيالإسلاميةالشريعةخصائضعنيتحدثعندمافالرجل

التيالأبحاثضمن-المعروفالبريطانيالمؤرخ-ارنولدتوماسسيرنره

الباحثينأبرزمنلعدد()1(الإسلام)تراثكتابفيتحريرهاعلىاشرف

المتفرسالخبيربأسلوبيديهذِضعالأمر،منبئنةعلىيتحدث)نما،الغربيين

.ام729-بيروت،الطيعةدار،الثانبةالطبعة،اللهفتحجرجي!وتعليقتعريب)1(
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لاستنتاجاتهوتكون،الإسلاميةالعقيدةفيالموغلةوجذورهاالخصائصهذهعلى

نقفأنتحتمولذا،أنفسهمالمسلميندائرةخارجمنتجىءلأنهابالغةقيمة

الوقت.بعضعندها

،21

قوتهاوتكسبالإسلاميهْالشرعيةعليهتنبنيالذيالأساسبالمصدرلنبدأ

فيحتىالتنفيذ،علىوالحرصوالتقئلالطواعيةمنممكنقدرنجاكبرالإلزامية

القوةوأساليب،الخارجيةالرقابةوسلطةالقسر،عنبعيدأ،والتفاصيلالدقائق

متحففأ.فعلًاتغدولكي،الأحيانمعظمفيالوضعيةالشرائعتعتمدهاالتي

تسميةيطالعأنبمجردالأصيلالملمحهذاعلىيدهيضعسانتيلانا)ن

تسميتهخلالمنيتضمنوهو،الإسلام:الشريعةهذهإليهتنتميالذيالدين

الخصيصةتلك،الإلهيللأمرالاستسلام:الأس!اسيةخصيصتهعناعلانأهذه

وتنظمتحكمهالتيوالشريعةالمسلمبينللعلاقةمفتاحأاعتبارهايمكنالتي

الإيمانهوانمادثه()والأملبالاتضاعالمفعمالاستسلامهذا"إن:حياته

دينيةعقيدةدثه(نفسهالمرءتسليم)ومعناهالإسلامكانلذلك.الصحيح

فيالمؤمنةالنفستتخذهأنيجبالذيالوحيدالئ!كلهوفذلكم،صحيحة

()2(.اللهحضرة

أصلهاالىبالرجوعالأمعهاالتعاملأوفهمهايمكنلاالإسلاميةالشريعة)ن

الوحدة)فاساسوحدهلثهشيءكلهذا:هوالعقيديوأصلها،العقيدي

علىيطلقالذيالاسمهووعلا()جلفالثه.)الله(يمثلهالإسلامفيالاجتماعية

المالبيتيكونالمنوالهذاوعلى،العامةالمصلحةحقلفيالعاملةالسلطة

)عمالهمالعموميونالموظفونحتى(.الله)جندهموالجند(اللهمال)بيتهو

041.صالإسلامتراث)2(
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3(.)001.ذلكمنقوةباقلوالمؤمن)سبحانه(اللهبينالعلاقةوليست(الله

سبحانه،اللهوبينالإنسانبينالمباشرة،الأكيدة،القويةالعلاتةوهذه

عائقأووساطةأية--بالضرورةالغتالتيهي،دثهشيءكلترذالتيالعلاقة

لاالإسلامدامأومااللهسلطانغيرلأحدسلطانثمةلي!)ذ،ورئهالمؤمنبين

ترتجىفائدةفأي،مقدسةكنيسةبأسراريعترفولا،وكهنوتيكنسيبسلطانيقر

هووالذييبدعهأنقبليعرفهكانالذيخالقهوبينالإنسانبينالوسيطمن

خاتمةالبشرالىأرسلأنبعد)سبحانه(اللهانالوريد؟()4(0حبلمناليه)أقرب

الإنسان.إرادتهعنيعربأوبلسانهينطقمنثميعدلمالنهائيةوكلمتهأنبيائه

وأشفاعةأووسيطبلارأساًيخاطبهأنوله،وموتهحياتهفياللهأمامماثلوحده

وحدهوهو،اللهأنظارتحتموتهحتىحياتهفجرمنوالإنسان.)إجراءات(.

تكونتكاد)نماصرامةالبروتستانتيةالمذاهبأشدإن.الحشر.يوماللهأماميمثل

تتزعزعولاتلينلاالتيالراسخةالتوحيدبعقيدةرنتصرفأكهنوتيأمذهبأ

أ)5(.والمخلوقالخالقبينبالتدخلتسمحولا

هذهتبعةيتحملثممنوهو،اللهامامالمسؤولهوالإنسانيكونالبدءفمنذ

أنفسنانجدوهكذا.اللهعندمنالقادمةالشريعةمطالبمعتعاملهفيالمسؤولية

الأمربينوالتنفيذ،الإلزامبينطوعيوفاقحالة)زاءالأولىاللحظاتمنذ

هناها..الأرضفيالمؤمنحركةوبينومطالبهاالشريعةحدودبين..والتقئل

قد.المطالبهذهعلىالالتفافأوالتمفصومحاولةوالإكراهالقسريزولحيث

الأخرىبالحالاتقيسماوإذاالأمر،نهايةفيولكنه،وذاكهذايحدث

لقاعدةاستثناءاتيكونأنيعدولنفإنهالمحرفةالدينيةأوالوضعيةللمذاهب

التنفيذعلىوالحرصوالرضاالقبولقاعدةهيتلكدواماً،وأكثروأعرضأوسع

(rنفسه)904.041-ص

(t)قسورةمن16الآيةالىاشارة.
041.-904صالإسلامتراث(5)
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ونهيهاللهلأمرالاستسلام-ابتداء-معناهمسلمأيكونأنالمرءقبوللأن،الأمين

.كبيرةأوصغيرةكلفي

)31

عبرسانتيلانايراهاكماالث!ريعةلهذهالأساسيةالخصائصهيماوالآن

شرايينها؟فيالموغلةدراساته

وتحقيقهلتاكيدهالشريعةهذهتسعىالذي)التوازن(هونظرهيلفتماأول

بينالمطلقةالمساواةمبدأوتعلنالفردقيمةتؤكدإذْفهي،والجماعةالفردبين

ومنح،الاجتماعيالعدللتحقيقالسعيالآخرالجانبفيتغفللاالأفراد،

.والالتحاموالتماسكالتكافلضماناتالجماعة

المذاهبفيالحالهو)كماالإسلامفييتناقضلاالفردمكانةتعزيزإن

الخطوتانتعدالإسلامىالمنظورففي.الجماعةوحدةتعزيزمعالآخرى(

بناءبالامكانيكونلن،ذاتيتهوتتحفقالانسانإنسانيةتستفزلمفما،متكاملتين

المواطنينمنحشودبمقدوروهل.والعطاء.الفعلعلىقديرمتوحدمجتمع

خاصأمجرىلهاتشقأنعلىالقدرةتملكجماعةينشئواأنذاتيأالمسحوقين

محمداليهدعاالذيالجديدالنظامشكلهوذلكم9؟التاريخبخرفيمتميزاً

تبرزأخذتالبشريةوكينونتهتتضحبدأتالفردقيمةأنظفهفينجدونحن،!

دينهمعينمنوشثقيهاإيمانهمنوواجباتهحقوقهيستمدفصارالوجود،عالمإلى

المجتمعتكؤنهؤلاءالمؤمنينجماعةفمن.والعرفيةالاجتماعيةروابطهمنلا

.ا)6(الاسلامي

الشريعةفيالأساسيةالقيمةهذهيحميالذيالسياجهيوالمساواة

"فماوالعامةالخاصةوتفاصيلهادقائقهابكلالمبدأهذاتشربتالتيالإسلامية

604.صنفسه()1
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فهوالتمايزأما.بينهمفيمايستوونهمفكذلك،اللهأمامسواسيةالمسلموندام

مبادئهوحفظالقويمةقواعدهعلىوالسيرالاسلاميالديناعتناقالىأسبقيتهم

السياسيللنظامالأساسيةالقاعدةهيالقانونأمامفالمساواة..الصحيحة

أيضاً!)7(.الدينيوالشرع

الاجتماعيالعدلمبدأعلىإلحاحأيقللاتأكيدالآخرالجانبفيوهناك

حاجته،ويكفيحالهبهايصلحالدنياالحياةهذهمتاعالمرءوهبالله)إن

ونزواتهأهوائهعندنزولأيبعثرهأوليبذدهلابهالانتفاعليحسنآخروبمعنى

والعرفالكريمالقرآنمنالمستوحاةالإسلاميةالشريعةالىنظرنافلو.الطارئة

3،هـabutendiوالتمتعالاستعمال)بحقيسمىماتتجاهللوجدناها untendiلْهي(لاد

الشريعةنظرفيفالسفه.بالنتيجةإثموهوتبذيراًفيهنفعلاصرفكلْفيترى

حريصةالشريعةهذهشرعاً.بهمبتلكلعلىيحجرالعقليالخللمننوعهو

لكونه،الثروةانفاقفيالوسطالطريقواتباعشيءكلفيوالقسطالاعتدالعلى

ونعمهآلائهاغداقفياللهحكمةمنالشريعةوطبيعةالشارعحكمةمعتمامأيتفق

البشر")8(.على

منالمسلمالمشرعتمكنالتيالأساسيةالقواعدهنايستمدالرجل)ن

ابتزازإلىيقودأنشأنهمنماكلعلىالذريعةوسذ،الاحتماعىالتوازنتحقيق

والطبقية،التمايز،إلىبالضرورةيؤديعادلغيرتوزيعأو،العامةللثروة

بعضهمبهايتمتعلكيلاالناسعلىنعمهأغدقسبحانهاللهإن.والشحناء.

عنمسؤولًابالضرورةنفسهيجدالمسلمالشارعوإنالآخر،بعضهممنهاويحرم

أعضاءإنهم9اللهأمامالجميعفيهيستويمجتمعفيالالهيةالنعمهذهاستعمال

متساوونوهمجميعاً،مؤمنونهموإنما،وضيعأورفيعفيهاليس،واحدةأسرة

لموقتفيالمساواةبهذهالإسلامبشَروقد.مطلقاً.المدنيالقانونأمامكذلك

417-418ص(نفسهA)804.صنفسه)7(

92

http://www.al-maktabeh.com



العدالةتوزعالتيالشريعةأوالقانونهذاشيئأ!المسيحيالعالمعنهايعرف

أساسأ()9(.القويمالإيمانإلىتستند،تفضيلبلاالجميععلىبالقسطاس

141

نظامأوالجهاز،طبيعةعلىالتأشيراتبعضيضعانسانتيلاناينسىولا

الفردبينالصعبالتوازنهذاتحقيقمهمةعاتقهعلىيأخذالذيا!م

الاجتماعي.والتوخهالذاتيالتحققوبين،والعدالةالحريةبين،والمجتمع

المبادئهذهتتحوللنبدونه.إذ،كهذاجهازقيامضرورة-ابتداء-يؤكدوهو

كيففيها،غبشلانقيةبرؤية،يلحظأنّهكما،وممارساتوقائعالىالأساسية

نفسهاالعقيدةمنحخيتهيستمذدينيالزامولكنهاختيارأليستكهذهمسألةأن

أي-الوازعوجوداإنالعالمهذافيتحققهافرصةتكونأنللشريعةأريدالتي

لدواممحتومتانوضرورتاندينئانواجبان،إليهالخضوعووجوب-الأعلىالرئيس

الرئيستعيينفإنلذلك..والتف!خالانحلالمنوخلاصهالاسلاميالمجتمع

عنيخرجأدائهمنيتمفصأويتنضلمنوكل،مسلمكلعلىدينيواجب

")1ْ(.المؤمنينحظيرة

للدولةالسياسيلجهازاقمةيتربعالذيالخلافةمنصبعنويتحدث

يختلفأنهالأ،دينيةدولةفيالأعلىالمنصبكونهرغمأنهإلىفيشيرالِإسلامية

علىيضفيما)ثمة(فليس9العالمفيالأخرىالدينيةالهيئاتلدىعنهابتداءً

هيئاتالسمةبهذهاذعتكما،الكهنوتبميسميسمهأوالقداسةصفةالخليفة

لادينيكرئيسالخليفةسلطةأنهيوالحقيقة.العالمتاريخفيمعئنةحاكمة

،الكهنوتصفةمنتمامأمتجردفهومثلأ.بابويةأوحبريةسلطةتعتبرأنيمكن

النصراني()بالمفهومدينيةحكومةظرفأوزمنفيكانتماالمسلمينحكومةلأن

421.-042صنفسه)01(.432صنفسه)9(
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erarchyسئدألي!الدنيويسلطانهفيوالإمام،رسوليتعاتبفيهايوجد!ااولم

الثقةوهو.العامللخيرالأالإلهيةالشريعةتوجدهلمالخليفةومنصب)رئأ(،

الأميروجدالقد(..وتنفيذهوحمايتهالإلهيالشرعخدمةالىترميالتيالعامة

الأمير.كمجموعأنفسهمرعايةعنيعجزونالذينالمسلمينمصالحعلىليسهر

الأمير)نالقائلالمبدأمنوقانونئتهاقؤتهاتستمذوأعماله،المسلمينجماعةوكيل

ا)11(.المجموعمصلحةعينهنصبيضعانيجب

هوفلاتمامأ،متمئزشيءالإسلاميةالدولةفيالخلافةمنصبأنهذامعنى

والتئدلللتغئرمعرضةبشريةقوانينمنحيثياتهيستمدالذيالوضعيبالمنصب

الدينباسممطلقةسلطةصاحبهيمنحالذيالكهنوتيبالمنصبهوولا،والزوال

..الأرضفيوالتائهوالطغيانالاستبدادمواتعإلى،فعلتماوكثيرأ،تسوقهقد

قدمتميزشيءالمتفرد،الدينهذافيوالقيموالنظمالمؤسساتكافةشأنإنه

الأساسيةبنيتهفييبقىلكنهتلك،أوالجزئيةهذهفيذاكأوالنظامهذايشبه

متفردأ.شئأ

و!دو.للسلطةالوحيدالقانوني"الئكلهيالممنىبهذاالإسلاميةوالخلافة

له،نظيرلابنجاحللإسلامالذهبيالعصرفيطبققدالسياسيالنهجهذاأنلنا

01)12(..الراشدينالخلفاءحكمفيسيمالا

بهاحلمتالتيتلك،الأعلىوحاكمهاالأمةبينالتعاقديةالصيغة)نه

والتي،والمشرعينالمفكرينكبارعنه!وتحذث،وبعدهالإسلامقبلالبشرية

هذهوتسقطب!،المنوطبواجبهالقيامعلىالحاكمقدرةمنشرعيتهاتستمد

التعاقد.أوالاتفاقبشروطأخلأوالحاكمعجزحيثماالشرعية

الخيفةبينتعاونيهبرابطة9الإسلاميةالتجربةفيالمسالةيشئهسانتيلانا

.427صنفسه()2)425.-424صنفسه)11(
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حمايةفيبواجبهللقيامصالحاًالخليفةدامماالعرىوثيقةمتينةتبقى،والشعب

سلطانهبطل،منهيريدهماشعبهلمنحأهلأيعدلمفإذا،الإسلاميالمجتمع

")13(.المتعاقدينبينشرعاًالعقدوفسخ

طرائقمستو!علىالراشديالعصرشهدهماالذهنفياسترجعنالوونحن

زمن(عنهمالله)رضيالراشدونالخلفاءطرحهاالتيالعملبرامجأوالانتخاب

اليهذهبماالمتحققالتاريخيبالمنظورلديناسيتأكدفإنه،المسؤوليةتسفمهم

سانتيلانا.

)51

نزوعهاهيالإسلامشريعةفيالرجليلحظهاالتيالأخرىالأساسيةالميزة

والوضوحالعمقبهذانلحظهنكادلافيماالبشريةالطبيعةمعولَساوقهاالتحريري

خبيربمعرفةللناسفضلتالقرآنآيات)انآخرمذهبأودينأيلدىوالامتداد

البشريالجنسعلىبهااللُهأنعمالتيللرحمةوقانونأللحريةشريعةلتكونحكيم

القانونإلىعوهوفالإسلام.الأولى)الدينية(الكتبصرامةمنللتخفيف

دابراهيم)نوحالأقدمونالأنبياءبهبشرالذيالأؤلالإيمانإلىعوْدبل،الطبيعي

الشريعةإن.الحقيقيغرضهعنوالنصارىاليهوبهابتعدوالذي(السلامعليهما

موسىشريعةفرضتهاالتيالمختلفةوالمحرماتالصارمةالقيودألغتالجديدة

الصادقةرغبتهاوأعلنتالمسيحيةالرهبانيةونسختاليهود،علىتحريفها()بعد

فيالعمليةالإنسانحاجاتجميعإلىواستجابت..البشريةالطبيعةمسايرةفي

الحدودوضعفيالحيطةاتخاذههوالشريعةواضعفعلماأولأإنبل()"ا(الحياة

لاالبشريةعلىنقمةبهاالقانونيصيرالتيالقيودتلك.الحقوقعلىوالقيود

إ)15(.نعمة

.427صنفسه)13(
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العالمفيالإنسانتضععملكبرامجتنزلتأساسها--فيالأديانإن

لكن.سبحانهاللهبهانشأهالذيرتكوينهفطرتهوفقمعهوتتعاملالحقموضعه

كسبأداةإلىوتحويلهالدينلاحتكارالتاريخعبرسعتالتيوالطبقاتالفئات

فيودورهالانسانوبنيةالمتساوتةمساراتهاعنالأديانبهذهانحرفتأنلبثتما

عنالبشريةبالطبيعةوجنوحواضطهادقسرأدواتإلىبهافتحولت،الأرض

الإنسانفيحررالحقيقيدورهللدينيعيدلكيالإسلاموجاء.الأصيلةسؤيتها

وفقمعهمويتعامل،عليهمكانتالتيوالأغلالاصرهمآدمبنيعنويضع

ويدفعهمالجسد،ورغباتالروحنداءاتمكؤناتهافيتتشابكالتيسؤيتهم

والانجاز.الإبداعمنللمزيد

الإنسانمعللتعامليسعىالإسلامنجدالتحريريالدورلهذاوامتداداً

الأساسيةحاجاتهمنائةٍبمواجهةيقفولا،عليهيثقلفلا،والمرونةبالرفق

عنالتعبيرإلىالمؤمنينفيدعرذلكمنأبعدويمضياماتتها،أوكبتهامحاولًا

جميعاً:المباحةوطئباتهاالحياةبفرص-بالمقابل-التمتعوالىكافةطاقاتهم

إلىيبلغها!دءِالنبيكانالتيوالأوامرالتعاليمهيتلكتعسروا(ولا.)ي!روا".

يقرلاالإسلامإنوسعها!)16(00الانفسأاللهيكففوالا.إليهمارسلمن

البدنتضعفالتي،رىالأخالوسائلوبسائروإماتتهابالتقشفالنفستعذيب

التي)بالطيبات(التمتععلىالمؤمنيحضإنهالطبيد4ِ،البشريةالغرائزوتكبت

القرآنفيوردتالتيللسنةويخضعالحدوديقيمأنيث!ريطة،عليهبهااللهانعم

")17(.بالصارمةولابالكثيرةليستوهي

(Ayrرينانارنستعبارةيستعيروسانتيلانا Ernest 'Renanم1-298ا)

الشريعةروح"إنبقولهعليهاويعقب"الانساندينهو)الإسلامالمشهورة

286.الآية،البقرةسورة)16(

.412صالاسلامتراث)17(
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نتفقوهنا،البشريةللأعمالالمجالأرحبإفساحهوجليبطابعتتسمالإسلامية

)الإباحة(هيالقانونفيالأساسيةالقاعدةبأنالمسلمينوالفقهاءالمشترعينمع

المطلقةالحريةتحذدوهكذا..محدودةغيرتكونأنيمكنلاالإباحةهذهلكن

0()18(...والمجتمعللفردنفعمنطوقهافيماأقصىتؤذيحتىللبشر

اثهلغيريكونلنالتي(البشرية)السعادةو(العام)الرفاهشريعةاذنفهي

سبحانهوهوآدمبنيخلقالذيسبحانهفهو،الإنسانمنحهاعلىيقدرمنوحده

فيالمحزفةالدينيةوالسلطاتالوضعيةالمذاهباذعتومهما.خلقبمنأعلم

وتلكالمذاهبهذهلأن،الموهومةحدودهيتجاوزلنادعاءف!نهالصددهذا

والثمقاء،السعادةبينالفاصلةالحدودادراكعلى-ابتداء-تادرةغيرالسلطات

خلالمنمتحفقواقعالىدعواتهاتحويل-كذلكابتداء-بمقدورهالي!أنهكما

تعذدعلىف!نهاالقانونيةالإسلام)مبادىءأما.كافةللناسالعامةالرفاهية

لهذافليسلذلك)المصلحة(.العامالرفاههيواحدةغايةإلىتؤولأشكالها،

لاالنافذةوالعين.ورفاههالبشرسعادةالأهدفاً،والبشريمصدراًالإلهيالقانون

لأن.وهلةلأولتتوضحهاأنعليهاشقو)نالغايةهذهرؤيةءتخطىأنيمكن

همااللتانوالرأفةالحكمةفيهتتجلىلاشيئأيعملأنيمكنلا)سبحانه(الله

اتجاهانللمرءيكونأنبدفلاوجسدروحمنالبشركانلضا.الأساسيانباعثاه

الأساسهذاوعلى(ومعنوي)ماديجسديواتجاهروحياتجاه:الحياةفي

إلىمنقسمةالبشرلتدبيراللهوضعهاالتيالإلهية)الحدود(القواعدأخذت

هماوالقانونفالدينبالجسد.منهايختصومابالروحمنهايتعلقما:قسمين

المصدرفيباتحادهماالآخرأحدهمايتممتلاحمانلكنهمامتبايناننظامان

ورفاهه،)91(.البشرسعادةوهووالغرض

الاسلاموهبهاالتيالحريةهذهأسسفيأكثرالتوغلأجلمنوسانتيلانا

فياللهعنالانسانخلافةمبدأإلىيرجع،إياهمنحهاالتيوالسعادة،الإنسان
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ارتباطذاتأنهاكماوحضورأثقلًاالإسلاميةالمبادىءأشدمنواحدوهو،الأرض

مختلفعلىنلقيهاخاطفةلمحة"إن:هذهوالسعادةالحريةبمسألةوثيق

تعريفناعلىالعونبعضفيهالنايكونقد(الإسلام)فيالقضائيةالأنظمة

خالقهوهبهفقدأرضهفياللهخليفةالفردكانلئا.الشريعةلهذهالعمليةبالفوائد

وأسماهاالحقوقتلكأعظمومن.عليهالملقاةوالواجباتالحقوقتدركملكات

لكلالطبيعيالحقهيفالحرية.والحريةالسلامةفي-فرداًبوصفه-المرءحق

التصرثقؤةمعناهاوالحرية..القاعدةلتلكاستثناءفهوالرقأما،بشريمخلوق

ساورتلرغبةتشرىأوتباعأنيمكنلاالأساسهذاعلىوهي...الذاتي

بهاتعترفلارغبتهبملءالمرءيختارهاالتيوالعبودية.عارضةلنزوةأوصاحبها

يفعلكماالانتحارجريمةالشريعةتحرئمالمنوالهذاوعلى.قطقانوناًالئريعة

2(.أيضأإ)ْذلكالدين

)61

يؤشرلكيسانتيلاناعندهايقفالشريعةلهذهأخرىأساسبةميزاتوثمة

بايجاز:عليها

وتعزر.مجد.عملينشاطكلتحئذالإسلاميةالئريعة"ان:الايجابية

ينفقأنفردكلعلىوتحتم،غيرهمكواهلعلىيعيشونالذينالطفيليينأولئك

وكفاهغيرهعنصاحبهأغنىمتىعمل(يتحتقرولا،وكسبهكدحهمننفسهعلى

.ي!)21(السؤالذذ

الضابطةالقواعدمجموعةمنهجعنيحيدالأيجبالمسلم.".:الشمولية

لأنهاوأكبرهاالقواعدأعمإلىالتفاصيلأدقمن،حياتهنواحيمنناحيةلكل

تسمىالقواعدتلك.الروحيةوكينونتهالمجتمعفيوجودهلصيانةوضعت

.firصنفسه)21(-416.417صنفسه).2(
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لعلمالعظمىالأهميةجاءتهناومن(.القويمة)الطريقومعناها)الشريعة(

.1)22(00()الفقهالقانون

الشرقيةالشريعتانفيهاتلتقيواحدةأصولًانجدأننحاول"عبثاً:الأصالة

الإسلاميةالشريعةإن.ذلكعلىالرأياستقركما(والرومانية)الإسلاميةوالغربية

شرائعناإلىنسبتهاأوإرجاعهايمكنلاالثابتةوالمبادىءالمرسومةالحدودذات

أ!لأإ)23(.أفكارناتغايردينيةشريعةلأنهاوقوانيننا

البشرية"الإرادةلتحكيمالمجالأوسمعتفسحالإسلامشريعة")ن:المرونهْ

)رادةإن.الحرفيالقانوننمقعلىلاالقانونيالقصدعلىالأهميةأعظموتعفق

يأصخةأوبطلانكانتفماولكن.قانونيةرابطةلخلقكانتمهماكافيةالبشر

ذلكيتجلى،الإسلاميةالشريعةفيحرفيبنصأوشكليبأمرمرهونأقانونيمبدأ

!)24(.الجرمانقوانينفيالشكليةالقواعدمنيحصىبمالابمقارنته

بجوهرهفهو،المجموعمنفعةيستهدفالإسلاميالشرعكانالما:الحيوية

دامتماعلمأنهاثم.الوجوهبعضمنلشريعتناخلافاًجامدةغيرتطوريةشريعة

إلىتستندولا،جامدةليستإنها.اللغةإلىوتستند...المنطقعلىتعتمد

.الرأيهذاعلىكلهاتتفقالعظيمةالفقهيةومدارسها،والعادةالعرفمجرد

لاالذيالجامدبالشيءليستالقانونيةالقاعدةأنالحنفيالمذهباتباعفيقول

فييحدثماكليتمثلففيها،والمنطقالنحوقواعدتشبهلاإنهاالتغيير.يقبل

ادركولقد،والمشرعينالفقهاءمبدأهيالمنفعةإن..عامةبصورةالمجتمع

التفاعلهذاإن.اريببلاالاستعمالوهوالمرونةهذهسرتامبوضوحالعرب

الإسلاسي")25(.التاريخمسالكفيتتئعهيمكنالحياةفياللفقه(المستمر

941.صنفسه)22(

.431صنفه(')3

.433صنفسه)24(

.434-433صنفسه)25(

36

http://www.al-maktabeh.com



بل،وحدهالعرفقبولعلىتقتصرلمالشريعة)إن:التغيراتمتابعة

القديمالعرفعلىبنيتالتيالقوانينطبقنالوإننا..تغيراتهكلفيتتبعهاخذت

المعؤلالعامالرايضدوقفناأناذلكفمعنى،العرفذلكتغئرالذيالوقتفي

للمتغيراتالفقه)متابعةمعنىهل..بالدينالتامجهلناعلىوبرهنا،عليه

هذا؟الإسلاميالقانونتطورفيتساهملمالدينيةالفكرةأنهو(العرفية

قوةمصدرفيهايتمثلالتيالفكريةالوحدةلتلكفهمسوءالأليسالاستنتاج

01)26(.0.الرئيسالإسلام

الشريعة)فيتمامأالحقاستعمالفياعتسافإلا:بالحقالمطلقالالتزام

ضرراًللاخريسببالتيبالدرجةلهحقأيمارسأنلأحدليسإذ(،الإسلامية

مايفوقمرهفدقيقإحساسالصددهذافيالمسلمينوللفقهاءمحفقأ.

و)نا..القانونحدومسالةكلفيوالآدابالأخلاقترسموهكذا...نتصوره

المجتمعاتأساسهرالذي(المطلق)الحقمرحلةبلغناوقدأخيرأانفسنالنجد

.YV))gقاطبةالمتمدنة

والتيالرجليراهاالتيالخصاثصهذهعلىللتعليقحاجةثمةأنأعتقدولا

هذهعنكثيراًوكتبكئيرأقيلفلقدعنها.تعئرالتيالعناوينباختياراكتفينا

الشراثعسفمفيمصافأعلىتحتلالإسلاميةالشريعةجعلتالتيالخصائص

لي!،الغربمنرجللسانعلىتاتيأنولكن،البشريالتاريخشهدهاالتي

الحقيقية.قيمتهاالشهادةيمنحالذيوهو،المهمهوفذلكمسلمأ،

الأخيرحكمهيصدرلكيلحظاتيتوقفهذهمقالتهختامفيسانتيلانا)ن

الشريعةتسمالتيالميزاتهي)تلك:الفريدةالخصائصلتلكمتابعتهضوءفي

أجلوتقليدها،مكانأرفعفيوضعهاعلىنجرأقد.حقيقتهاكبدفيالإِسلامية

عليناأصبححتىسمتأنهاالقولومجمل.بهاالخليقوهوالقانونعلماءمديح

437-438.صنفسه)27(435-436.صنفسه)26(
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أيامالسائدةالاقطاعيةالقوانينواجراءاتقواعدوبينبينهامقارنةوجهنترشمأن

الجانبيسمالذيالرفيعالأخلاقيالمستوىإن..الإسلاميةالشريعةازدهرت

يكمنوهنا،العصريةمفاهيمناوترقيةتطويرعلىعملقدالعربشرعةمنالأكبر

.(YA)الدهورأممرعلىالباقيالشريعةهذهفضل

فقطالنظريةالجوانبعلىينصثلاتحليلهأنقيمةالرجلشهادةويزيد

رجلمتابعةوهي،الحياةواقعفيتطبيقاتهاعبريتابعهاهووانما،الإسلاملشريعة

.الطوالالسنواتالشريعةهذهيعايشأنلهاتيحخبيرمتمزس

.943-438صنفسه)28(
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لاندو:

التوحيدآفاق

)11

العقيدةعنلاندو!"روميتحدث،العرضفيوعمق،للحقب!خلاص

الفنانهذاأ)1(والعربالإسلام9المعروفكتابهفيالإسلامفيوالعبادةوالشريعة

بمنهجالإسلاممعيتعاملالفنيةوثقافتهتخضصهيجعلهالذيالانكليزيوالناتد

يعرفلكيووجدانه،وقهو،وعقله،يديهفيمذمدهشةعمارةمنيقتربانسان

فيها.الإثارةوموقعالدهثةهذهدوافعبالضبط

فيه،والفكرالعقيدةرجالاتمعوالتقىالأدنىالشرقبلدانالرجلزارولقد

وشماليالإسلاميةالدراساتمجالفيالأمريكيةالجامعاتمنعددفيوحاضر

ومغامرتي()اللهبينهامنأخرىكتبأ"والعربالإسلام9عنفضلاً،وألف.أفريقيا

إلى)دعوة)9391(،(الرسل)سلم)3891(،الغد(عن)بحث)3591(،

)5591(.(العربي)الفنو.)0591(.(المغرب

)21

المحوريةقاعدتهامنالإسلامفي)العقيدة(عنحديثهفيلاندوينطلق

.ام779-بيروت،للملايينالعلمدار،الثانيةالطبعة،البعلبكيمنيرنرجمة)1(
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يقبللاوالذييلينولايهادنلاالذيالمطلقالتوحيد:المتينالواضحوأساسها

هذاجاءالذيالمتلألىءالناصعجوهرهعلىيغطيأنممايمكنذرةمقدارولو

المحرفةالأديانحاولتاذبعد،اليهالألقويعيد،اخرىكزة،يؤكدهلكيالدين

القرآنيالمفهومروحأإنعليهتطمسأنالمعقدةوالفلسفاتالوضعيةوالمذاهب

اللينيعرفلااللهلوحدةمفهومأالمسلمونأنشالقد.عينها.البساطةهوله

قوةأنريبمنوليس.كلها.العناصرتجمعأناستطاعتفكرةوهي،البتة

علىالهائلالفكرةهذهسلطانفيتتمثلكما،التوحيديةالقرآنيةالعقيدة

)هذاأنهوفيهشكلاالذيوالواقع.اليهود.عندقسيمهاضاهتقد،الم!ملم

مئاتمنيكتنفهكانمابرغم،عربيرجليخطوهاجبارةخطوةمثلقد(المفهوم

منأشنعاثمئمةليسأنهعلىيؤكدالقرآن)ن.الكعبةبهاغضتالتيالإلهة

اللهبقدرةالقائلةوالفكرة،للشركالعنيفالشجبوهذا.شركاء.دثهبانالإيمان

()2(.الرئيسيينالقرآنموضوعيْيشكلان،المحدودةغير

قبليتقثلهلمالقديمةالعربيةوالأعرافالعاداتبعضمنالإسلاماقتبسهوما

حطمأنبعدولكنمكةإلىبالحجاحتفظالقدالوثنيةصبغتهمنبتطهيرهيقومأن

واسماعيلابراهيمتمثالاوحتى.الكعبةسادتالتيالأصاممئاتيمحمد

وأقصيا()3(.أزيلا)الحرم(بنيااللذين(السلام)عليهما

بالتوحيد،المطلقالالتزامهذابوضوحلتحملنفسه)الإسلام(تسميةانبل

نصفوحين)البوذي(،لفظخاطرنافييتمثلبوذاأتباعباحدنفكرإحينفإننا

الكتابمنكثيرأنجدالمنوالهذاوعلى)مسيحي(.انهنقولبالمسيحمؤمنأرجلًا

علىيطلقونالخطا،هذافيالوقوعمنعلمهميعصمهمأنينبغيكانالذين

إلىنفسهويؤذيالمسلميزعجهذاأنوالواقع)المحمديين(.اسمالمسلمين

كما!،الرسوليؤلهونأويعبدونالمسلمينبأنالسامعيوهم)ذ،الحدوأبعد

http://www.al-maktabeh.com.3893-صنفسه(r)42-43.صوالعربالإسلام)2(



علمأيطلقتعبير)الإسلام()ن.ويؤلهؤله(السلام)عليهالمسيحالنصارىيعبد

()4(.0)أسلم(0لفظةمنوهومئعتقالقرآنعلىالمبنيالإيمانيالنظامذلكعلى

التاعدأوالانفصالمعانيمنمعنىاييتضمنلاالإسلاميالتوحيدوهذا

حبكةفيمقتضياتهمنان،العكسعلى..الإنسانعنالموخد،،الإلهي

فيولكنالإنسانإزاءفقطليسدائماًحضوراًيحققأنالإسلاميالتصؤر

صغيرةكلعلىمهيمنأ..وجزئياتهذزاتهكلمتابعأ..العالمفي..الأرض

حئةبكل..ويابسرطببكل.شجرتها.عنتسقطورقةبكلعالمأ..وكبيرة

سبحانهالله)ن..الصخور.وانحناءاتالأرضشقوقفيتنسربترعدتكادلا

الآيةتنصكماالأرضفيالهنفسهالوقتفيهو،إلهالسماءفيهوالذي

ذلكيعنيهمابكل..الهأ)5(.الأرضوفيالهالسماءفيالذيإوهوالكربمة

طاغوتأو!نمفيهيثماركلاالذيالإلهيالثريعب!قامةوانتهاءالأرضببذرةبدءً

فيويحققالأرضبحكمعلاهفيجلاللهفيهيتفزدوالذي،مخلوقأوثرعأو

وجودلالاندو-يقولكما-المسلمالعقلنظرففي..الجليلحضورهذاتهالوقت

ذلك،الأولىالبداياتالىيعوالأمرانبل..)6(.والدنيويالدينيبينللفصل

اللهوجوداستشعارالىالمسلميقود)وهذااثهروحمنفيهمنفوخالإنسانأن

التواضعالىالقارىءتدعوالتيالسوربعضوفي.الإنسانحياةفي)سبحانه(

نحووعلى.الناسمنقريبالهبانالقائلةللفكرةبسط،اللهالىالتقزبوالى

الىقريب)نه)معهم()7(،هوكانالأثلاثةاجتمعماأنهعلىالقرآنينمقمماثل

مفهوم)ن...الصلاةأثناءصوتهرفعالىحاجةماغيرفيالعابدتجعللرجة

فيالسطحيالنظرمنالمرءبهيخرجقدمماعقلانيةكثرهودثهالمسلمين

،)8(.تراثهم

(f)84.الآية،الزخرفسررة)5(.4142-صنفسه

.7الآية،المجادلةكلورةانظر:(V).091صوالعربالإسلامانظر:)6(

.46-45صوالعربالإسلام)8(
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بوحدانيةإيمانأالإسلامفيبأنالقولاستطعناالإجمالاشدنا"وإذاباختصار

بجميعوطبعاًشيء،بكلوعلمه،مكانكلفيووجوده،الكاملةوتدرته،الله

إنهنقولانالخطأمنليىالعفهبل!)9(.الحسنىاسماؤهتعدْدهاالتيالصفات

ديناًكانلقد،الفلسفةعنوشمرسهولةفىِيستغنيأنالإسلامميسورفيكان

بمثلوخليق.شيءكلينتظمشاملأواقعيأدينأ.هوادةيعرفلانحوعلىتوحيدياً

وأن،والدنيويةالروحيةالمسائلمنالكبيرةالكثرةعنجوابأيقذمانالدينهذا

1(.")ْالفلسفيللتأملمبرْرأييبقيلا

131

-الحالبطبيعة-يقلولم"الفلسفي"التأملو"الفلسفة"لاندو:قالوقد

نارغمالاثنينبينشاسعفرقفثمة"،"العقليأو"العلمي"التأملو"العلم"

مناخفيتألَقاأنهماورغمعقليأ،نشاطاًيعكسانالفلسفيوالتأملالفلسفة

إلى،تامةوبموضوعيةننظرأنناإلأ.قليلبعدسنرىكما،الِإسلاميةالحضارة

اللحظاتوحتىاليونانعصرمنذالبشريةتاريخشهدهاالتيالفلسفاتكافة

،والماديالروحييتضمنواقعياً،عملياًمنهاجاًمنهاتطرحأثاًنجدفلاالراهنة

علىتل!أو،الفراغفيتدوركانتماكثيراًإنها..الأشلةكافةعلىويجيب

ممكنةغير،البعيدةالعلياالمثلسماواتفيتتعلقأو،سوفسطائيةبطريقةنفسها

القدرةوعدموالغموضوالتعتيمالالغازمنتعانيكانتماكثيراًوإنها..الوقوع

سعيدعالمصياغةفيوطموحهورغباتهالإِنسانأشواقوملامسةالتكشفعلى

عقولطئاتفيالمغئيبذلكوليسالمنظورالواقعمعتتعاملومناهجبأساليب

كائنهومابينالازدواجيةمنتعانيكانتماكثيراًوإنها..والمتأفلينالفلاسفة

وبينتطرحهاالتيوالقيمالمبادىءبينأخرىازدواجيةومن،يكونأنيجبوما

لاالأحيانمعظمفيإنهابل.إليها.ودعواكتبوهاالذينالفلاسفةوواقعسلوك

021.صنفسه()47.01صنفسه)9(
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بعضإنبلوال!تغثر،والقلقالشبيةمنتعانيوانما،مطلقةيقينيةقيماًتتضمن

رفضهابلتحويرها،اوالفلسفيةمواقفهمتغييرإلىليسالأمربهمانتهىالفلاسفة

الوجودية،الفلسفةزعمِم)سارتعحوارنذكرزلنالاونحن،الأساسمنوإنكارها

ا؟)1(بوفواردي)سيمونعمرهوصديقةعشيقتهمع،وفاتهقبيل

ثمالمناطقةيقولكماسماويدينمطلق،الدين:كفههذاقبالةوضعناف!ذا

قذمالذيال!ثامل،الواقعي،الواضحالإسلام..بالذاتالإسلامخضصنا

منتلكمقولتهعلىلاندونوافق(فلا"،المسائلمنالكبيرةالكثرةأعلىأجوبته

للفلسفة؟مبررثمةيتبقىلاأنه

السننفيبحثإنه.تماماً.مختلفامرفإنهالعقليالتأملأوالعلمأما

العالمامكاناتوبينوالح!يةالعقليةالإنسانطاقاتبينتواصل..والوقائع

.الانسانلصالحوتسييرهاالحقائقعنالكشفأجلمنالقريبالكونونواميس

سبقومامراراً،لهعرضناوإنسبقمانعيدلأنمبررمنثمةليسهناها

لاجاءالدينهذاأنمنالسواءعلىوخصومهمالإسلاميونالمفكرونقالهوأن

دفعةويمنحهايؤضلهالكيبل،فحسبالعلميةالمعطياتمعيتساوفلكي

تتحوللاكيوالخلقيةالدينيةبالقيميضبطهالكيوكذلك...الأمامإلىكبرى

جوانببعضفيونشهدشهدناكما،الإنسانضدالأمرنهايةفييوجهسلاحإلى

الغربية.للحضارةالعلميةوالاستخداماتالتطبيقات

لاندولرومشهادتينعلىنؤشرأنفقطنريدوإنماالقوللإِعادةمبرَرلا

وهذاالعلمبينالعلاقةتلكمصداقيةأكثر،لدينايتأكدلكيالصدد،بهذا،نفسه

الدين.

،الأنصاريجابرمحمدد.ترجمةبوفوار(وديسارتربينالأيخرة)المحاورة:مقالانظر(1)1

.ام829مايو77عددالدوحةمجلة
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ظهرهوالعلمالدينمنكليوللمالإسلامفي9:الأولىالشهادةفييقول

الرئيسيةالبواعثمنباعثاًكانالأؤلأنوالواقع.معاكسةطريقاًويتخذللآخر،

عنيخفصللمالإسلامي)العلم:إنالأخرىالشهادةفيويقول")12(.للثاني

الإسلامففي.الرئيسيةالدافعةوقوتهملهمههوكانالدينأنوالواقع.قطالدين

ولكن..الدينألوهيةمحللاليحلأالوجود،إلىمعأوالعلمالفلسفةظهرت

طوالوفقوا،المسلمينإن.وتمجيدها.عليهاالدليللإقامةعقليأ،لتفسيرها

نأغيرمنالعلوممختلففيحاسمةبخطواتالقيامإلى،كاملةقرونخمسة

تسريععاملالانصهارذلكفيوجدواوإنهموحقائقهللدينظهورهميديروا

)13(.,وهاحباطتعويقعامللاوانجاح

الأوروبيةالنصرانيةبموقفالإسلاميالموقفمقارنةفبمجرد،كيفيوهذا

بينالطرديةالعلاقةكانتموقفينبينالحاسمالفارقيتبين،العلمإزاءالمحرفة

العكسيةالعلاقةوكانتلكليهما،وانجاحتسريععاملأؤلهمافيوالدينالعلم

المحرثالدينعلىأخيراًتمردالعلمأنلولا،داحباطتعويقعاملثانيهمافي

.الحسابمنواسقطه

مجرىفيآخرنوعمنتوحيدثمة،سبحانهدثهالعقيدي)التوحيد"هذاومع

البشريةالحياةتمزقالتيالئنائياتكافةتلئمأنالعقيدةهذهارادتلقد..الحياة

احدى...والوئاموالتناغمالتلاؤمإليهاوتعيدتوخدهاأن..الإنسانيوالوجود

المحزفةوالأديانالمذاهبفمعظم..والجسدالروحمعضلةكانتالثنائياتهذه

علىالحربوأعلنذاكأوالجانبهذامعفذهبازدواجيتهاتأكيدخطيئةمارس

رفعتالتيالنصرانيةفياحتمالهدرجاتأقصىالشذبلغولقد.الآخر.الجانب

التيالأساسيةالمهمات)حدىكانتالإسلامجاءفلماذاك!أوهذاإما5شعار

028.281http://www.al-maktabeh.com-صنفط)13(.246صوالعربالإسلام)12(



بعذمابينالتوخدداعادةالإنسانضدالمؤامرةهذهعنالكشفهيتنتظره

ماتةjالألمعلىالتاريخيالنصراني)فالتوكيدالذاتيتكوينهمنجزءً-أساساً-

الجسدثنائية،المسيحيةوالثنائية.الإسلامفيبالكليةمفقودأيكونيكادالجسد

غيرشيءالأحوالأحسنفيأو،معقولغيرشيءالمسلمنظرفيهي،والروح

(1)4واقعي

يجعلهالذيالأمرأدينهأحكامالتزامميسورهفي"أنالمسلميجدولينما

الروحي،بالهدفالتشئثفيالنصرانيةتمعن!،النفسوطمأنينةبالأمن)ينعم

ضعفعلىالانتصارهوالذيالهدفإذلكالماديةوالمطالبالأنشطةلاهمال

الله،محبةولولاأ.الحياةهذهفيالتحقيقمتعذريكونإيكادوالذيالجسد(

ضروبمنسلسلةتكونأنالمسيحيبحياةخليقاًلكان))ذنلاندو:يقول

نأالمسلم"ب!مكانكانو)ذْعليها".التغلْبإلىسبيللاالتيوالخيبةالإخفاق

الإلحادإلىيتطلع)النصارنيف!ن،الأرضسطحعلىهناالأعلىدينهئئليبلغ

1(.الدينيةحياتهفيالغاياتغايةبوصفهالمستقبلفي(السلام)عليهبالمسيح

منكثيرفييتفقانوالنصرانيةالإسلام)بأن:القولالىلاندوويخلص

يختلفانالتيالنقاطمنكثيرأالقضايا،هذهجانبإلىثمةولكن،الهامةالقضايا

كبيراًأ)15(.اختلافأ،مماثلبوضوحفيها،

الشريعةهذهأنالبدايةمنذفيرىلاندويتحدثأيضاًالإسلامشريعةعن

أنهاحيثمنالعالمفيالمعروفةالوضعيةالشراثعكافةعنأساسهافيتتميز

ينقلالذيالوحيوأن،والمشزعالحاكمهوسبحانهالدوأن،إلهيةشريعة

للعملجاهزةنكونلكيالشريعةهذهيحؤلانيتلقاها،الذيوالنبي،التعليمات

52-53.صنفسه)15(51.ص)14(نفسه
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فيالشريعةهذهكانت،كذلكالأمركانوإذْ..الحياةواقعفي،الأرضفي

والعملتنفيذهاوكان،والضلالالخطأعنمنزّهموضوعيطابعذاتالعامةأصولها

مننشاتالتيالشرائعمجموعة"إنالإيمانمطالبمنأساسياًجزءًبمقتضاها

القوانينفييقابلهامالهاليسالإسلامأحدثهمااللذينوالتنظيمالنظامطريق

فيالقانونأنذلكعليها.متعارفالسلوكمنأنماطعنانبثقتالتيالغربية

محمدتفقاهالذيالإلهيالوحيعلىمباشراًتأسيساًالبدء،منذأسسالإسلام

القرآنسنّالخطأ،عنالمعصومةوبالتالي،الإلهيةطبيعتهمنوبسبب.!كَ!.

كواجبلابموجبها،يعملواانالمؤمنينفيمفروضاًالضلالعنمنزهةشرائع

إ)16(بالئةالإيمانمنكجزءولكن،الغربفيالحالهيكما،اجتماعي

يجدإنه،الثمريعةلهذهالأساسيةالملامحمنعددعلىلاندويؤشرذلكبعد

عليهاينصقالتيوالأنظمةفالقواعد.عمليدينأساسهفي!الإسلام:أنمثلأ

وهذه.والظروفالأحوالبهقضتلماوفقاًكئفتولقد،جامدةليستالقرآن

التيالقرآنيةبالآيةيستشهدونعندماالمسلمينمنكئيريؤيدهاإنماالسياسة

ميسورهفيأنليجدالمسلمإن)17(للناسالسبيليئسرأنيريداللهأنمفادها

أ)18(.النفسوطمأنينةبالأمنينعموهكذا،دينهأحكامالتزام

يعنيلاالإسلاميةالشريعيةبهتتميزالذيالمرنالتي!يرهذاأنلاندوويؤكد

وأنظمةحدود)منالتشريعيةبالمعطياتمحكوملأنه،والانفلاتالتسئب

..والاختناقوالجمودالتيئسنقيض-بالتأكيد-أنهكما..الخ(...وقوانين

الجنس"مساعدةدائمأكانت"الرئيسيةالقانون"مهمةأنفيجدينظرولاندو

منهبةهيالتيالحريةمن،مستطاعوجهكملعلى،الإفادةعلىالثري

خانق.جامدشيءإلىوحرفوهاالمهمةهذهفهمأساءواالناسولكن.اللُههبات

.187صنفه)16(

52.صوالعربالإِسلام)18(.185الآية،البقرةسورةانظر:)17(
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بيد..الحريةهيالإسلاميةالشريعةعليهاتقومالتيالأساسيةالقاعدةأنوالواقع

ويترذىأالعبث!،منضرباًتمسييقيدهاقيدغيرمنتركتماإذاالحريةأن

)سبحانه(اللهوضعهالذي)الحذ(إنأشكالها.بأبشعالفوضىفيالمجتمع

فيمتجسدأ،يشكلالذيالرسميالقانون)حكم(ليؤلفالفرديةللحرية

نأإلىهنانشيرأنالمهمومن.المسلملحياةالمفضلالمخطط)الشريعة(،

المسلمين،غيرتلزملا،الإسلاميةالجماعةعلىالكاملةهيمنتهابرغم،الشريعة

جذأ،)91(.محدودمدىالىإلأ،إقامتهممكانعنالنظربصرف

والملاءمةالتكئفعلىوالقدرة،العمليةوالنزعةوالتيسيرالمرونةومع

النصقفينلحظهفيما،الحضاريةوالبيئاتوالمكانالزمنلمتغئراتوالاستجابة

لهاأريدالتيالشريعةهذهبهااتسمتالتيالثمموليةهناككفههذامع،السابق

النشاطتطبعوأنوالاجتماعيةوالسياسيةالدينيةالحياةمفرداتكافةتنظمأن

الإسلاميةالقوانينجماعيشمل)الشريعةأمصطلحإن9ومنهجهابطابعهاالفكري

منالأصلفيمستمدةكانتوإذْ.!رو.الرسولعهدمنذوتطورتنشأتكما

حياةفيأثرهاتتركالتيالقوانينمنمجموعةمجردليستفإنها،مباشرةالقرآن

كله.وجودهعليهيقومالذيالأساسىِالمبدأولكنهابعينها،مناسباتفيالمسلم

والخاصة،والبيتيةوالاجتماعيةوالسياسيةالدينيةحياتهلتنظمالئريعةأحكامإن

أئماثمةليسأنهوالواقع.الأحكامبتلكارتباطأكمللمرتبطةالحيواتهذهو)ن

المسلم،حياةفيالشريعة)تمارسها(التيالبالغةالأهميةعلىالتوكيدإلىحاجة

نواةالواقعفيدعيتلقدكاملأ.تمييزاًوتمئزهبطابعهاالإسلاميالفكرتطبعلأنها

.")02(الإسلام

ارتباطأبالدولةيرتبطالاسلاميالمنظورفيالدينفإن،كذلكالأمرداموما

ذاتمؤسساتدونماالواقعإلىطريقهاتأخذأنلشريعتهسيتاحكيفإذوثيقاً،

ا-87.188ص)02(نفسها-88.918ص)91(نفسه
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عنتعئرأننفسهاللعقيدةسيتاحكيفبل؟التحققعلىتعينهاعمليطابع

التوغلمنوتمكنهاوتحرسها،تتبناها،دولةهناكتكنلمإنالعالمفيمطالبها

كالنصرانيةالتركيبأحاديةدينيةكانتوإذاونشجها؟البشريةالحياةمفاصلفي

هذافإنلقيصر،مالقيصرتعطيوأنالالتزامهذاعنتتخلىأنعلىوافقتقد

بعينه.المستجلهوبل،الإسلامفيمستحيلأيكونيكادالموقف

وجودلاوالدنيويالدينيبين"الفصل:بأنالقولإلىلاندويخلصوهكذا

الحياةفيضروريةتعدالخلافةمؤسسةوأن"،المسلمالعقلنظرفيله

يكونلنالتيالكبرىالمهامتتولىولأنها"،الهدف"وحدةتمثللأنهاالِإسلامية

"،الأصليصفائهافيالعقيدة"صيانةيؤذيها:أن،السلطةعنمجرداً،الدين

"،عليهالتمردعنالناشئةالعقوباتتنفيذومنللقانونالناسخضوعمنإالتثئت

الجماعةفيهتستطيعلمجتمعالتمكينالعمومإوعلى..البلاد"تخومعن"الدفاع

".الدينيةواجباتهاتؤديأنالاسلامية

روحياًذاتهتحقيقمنالمجتمعتمكينهي9:المؤسسةهذهمهمةفإنوهكذا

نالمعنىالصائبالدقيقالفهمهوبحقوذلك")21(.اليوميةنشاطاتهطريقعن

فكهيكونلنالذيالوثيقالارتباطهذامرتبطينالإسلامفيوالدولةالدينيكون

.الحياةواقعفيالعملعننفسهالدينلوقفمرسومةمحاولةسوى

،61

فيالدتةأردناإذاأو..الإسلاميةللحياةالأخرالوجه،العبادةعنفماذا

ويمكنهاشبابهايجذد..ارريمومةواالحركةيمنحهاالذيالحياةهذهقلبالتعبير:

؟الخفقانمن

091.صنفسه)21(
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أهممنواحدةعلىيدهفيضعالمتينبالخيطلاندويمسكأيضأهناها

..وتنفيذهالإلهيالأمرتمثلعلىالقدرة،الإسلامفيالتعئديالنشاطميزات

الخمسةالأركانففي9أعقابهاوفيالممارسةعبربالتوخدالثمينالإحساسوفرصة

أبعدإلىمرضيشيءثمةإن..الإسلامتوةأشابمنرئيسيسببعلىنقع

عسيرةالأوامرهذهكانتماوأيا،معتقدهأوامرامتثلأنهالمرء)دراكفيالحدود

المسلميكونمافنادراًهناومنامتثالها.الإمكانفيفإن،الجسديةالناحيةمن

الدينيةشريعتهأحكامبموجبعملقدانهمنابداًواثقغيرالآمالمخئبعابدأ

أ)22(.الخاصة

بينالتعثديةالمعطياتفيعميقأفارقاًلاندويلحظمتمرشفنانويرؤية

هذهإن9الديانتينمنكلتعتمدهاالتيالرموزمنمستمدأ،والنصرانيةالإسلام

المصفيشكلففيبعيد.حذإلىالمختلفةفلسفتهماجديد،منتؤكد،الرمزية

المقئب،الجامعمستطيلوفيالمكغب،الكعبةشكلوفيالمتقؤس،المسلم

اللهأنيستشعرلاالمسلم)ن.الذاتيبالاستقلالالإسلاميالشعوريعك!

منكثيراًأنمنالرغموعلىمنه(.)قريبأنهيستشعربلعنه()بعيد)سبحانه(

المسيحيسوعشخصفيمنهمقريبجداللهأنيستشعرونالصارىأتقياء

نفسهاعنعئرتقد،التاريخيةالناحيةمن،النصرانيةالرمزيةف!ن(السلام)عليه

مرموزالمتضرعتانالمتشابكتانواليدان.الخارجيللعونالتماسأاليدبسطفي

المتضرعنحولاالسماء،نحورأسهالموجهالقوطيبالبرجالنصرانيةفيإليهما

f(.23)نفسه

امتدادهافيأمالمحذد،الشعائريمفهومهافيسواء،الإسلاميةفالعبادة

هذاتضع..المسلمللإنسانالبشريةالحياةمفرداتكافةيغطْيالذيالعام

وهذا..سبحانهاللهمعأدقبتعبيرأو،سبحانهاللهقبالةدوماً--الإنسان

.كا!253صنفسه)23(05.صنفسه)22(
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الحياةيجعلالذيالمحركبمثابةكانوالقربالتقابلعنالمتمخضالإحساس

بأنحقأجديرةيجعلهاكما،الأحسننحوتتجه،والجماعيةالفردية،الِإسلامية

!تعاش

الاسلامشعائرمنتلكأوالشعيرةهذهعنالمقتضبحديثهخلالومن

العربيةالبلادفيرمضانصباميكونإفحينأخرىميزاتتتكثف،الأساسية

الطويلةالنهارساعاتخلالوالشرابالطعامعنالامتناعيصبحصيفاً،الحارّة

بطبيعتهكانشعبعندذاتياًضبطاًولّدالصومإن..للِإيمانحقيقياًامتحاناً

العناد")24(.شديدانفعاليأ

يجتمعإذ،الإِسلامفيموحّدةقوة،يزالولا،"كانفلقدالحجاما

دينيةشعيرةلاداء..الأرضأطراففيمتناثرةبلدانمنموسمهفيالمسلمون

K(.25)مشتركة

(f')94.صنفسه

.94صنفسه)25(
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كَب:

والأخلاقوالشريعةالعقيدة

،11

إمامريببلاام(RIV-)5918كَبالكساندرهاملتونسيريعد

سنةلندنجامعةفيالعربيةللّغةاستاذاًعمل.المعاصرينالانكليزالمستشرقين

39سنةمنذاكسفوردجامعةفيواستاذأام039 vالمجمعفيمؤسسأوعضوأام

وترك،بلندنالمشرقياتبمدرسةوحاضرالعربيللأدبتفرع.المصريالعلمي

الآدابفي)دراساتالمثالسبيلعلىمنهانذكروالأبحاثالمؤلفاتمنسيلأ

(،الصينببلادوعلاقتهاالوسطىآسيافيالإسلامية)الفتوحات(،العصرية

المعارفدائرةتحريرفيشاركأنهإلىهذا(الحديثةالاسلام)اتجاهات

الإسلامية.

بولك،ووليمشوستانفوردحررهالذي(الإسلامحضارةفي)دراساتفي

منشتىجوانبعنكبهاملتونيتحدث(الإسلامفيالحديثة)الاتجاهاتوفي

بعضهافيبهويثبثآخر،أولسببالحقعنبعضهافيينحرفالإسلام

الجانبهذافييطرحهاالتيالمادةعلىالسيطرةأجلمننستطغلكنناالآخر.

الشريعة،وعقيدةكدينالاسلام:ثلاثةأساسيةسياقاتفينتابعهاأنالأخير

الأولى:بالمسألةلنبدأ.والأخلاق
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)21

منالملايينمئاتأفئدةإلنيتحدثحيئ"دين:بأنهالإسلامكبيعرْف

-إلىوهو")1(اللهبخشيةمفعمةقانعةشريفةحياةمبادئلهمويقدّمالأشخاص

خصائصاهممناثنتينعلىيديهيضعلأنه،مقنع،شاملتعريفما-حذ

الله.بخشيةمفعمةشريفةحياةتصنعالتيوالمبادئ،الحيوية:ومكؤناتهالإِسلام

لم،أهميةتقللاأخرىخاصيةالخشيةمعفهنالك،يكفيلاوحدههذالكن

العبارةفيضمنأواردأهذايكونقد.اللهعنالتلقيإنها:الرجلإليهاير

الحياةوصفههوإنمابسهولةبهنسفملاقدالذيالشيءلكن،المذكورة

بالإسلامأحاطتشتىشبهاتمعهذايتصادىقدإذْ""قانعةحياةبأنهاالإسلامية

فيتقودقدالدينهذاإليهايدعوقناعةصؤرتفيماوصوّرتخصومهايديعلى

والفاعلية.التوثرنقيضهوالذيالتواكلمننوعإلىالبعيدةحدودها

الاسلامعنكبمعطياتمتابعةبمجردبالتأكيدسيزولالظنهذالكن

إإن:الأولىالمسألةعنالرجليقولهمافلنتابعوفكرأ.وأخلاقاًوشريعةعقيدة

فكرةيرفضوهوفيها،هوادةلاوحدةمبدأ-يقينأهو-القرآنفيالمحوريالمبدأ

وضعحينفالإسلام.العالمهذافيالأقلعلى،والإنساناللهبينوسطاءوجود

بالضرورةاكد،شخصيةأوكانتروحيةوسائطيةعناصردوناللَهأمامالإنسان

حدسذاتقرآنيةآياتوجودمنالرغموعلى.والإنساناللهبينالتباينمدى

منيصدرأن)لْايشطيعلاالقرآنمنالمستمدالعقائديالعنصرفإن،صوفي

)وهذهجميعاًالناستساويومن،والإنسانيةالألوهيةبينالتعارضافتراض

وفي.مخلوقاتأنهمحيثمنبالئهعلاقتهمفيالأؤل(للموقفضروريةالنتيجة

الجامعيين،الأساتذةمنجماعة)تعريب148صالاسلامفيالحديثةالاتجاهات)1(

ام(.619-بيروت،التجاريالمكتب

ov

http://www.al-maktabeh.com



الأصيلالمظهر-الواتع-فييمثلالذيالدينيالتؤلريقعالكليةالمفارقةهذه

أ)2(.للإسلامالممئز

وصارمومحذدشاملتصوْرتقديمعلنقدركالإسلامدينمنليسأنهفالحق

فإنه،نفسهللتصؤروامتداداً،وكذلك.العالمفىِالإنسانوموقعالإلوهيةلحقيقة

وفتح،كالاسلامسبحانهاللهإزاءالناسبينالمساواةفكرةحققديننمنلي!

بصيغة"الوسطاء"اسقطعندماوعلا،جلخالقهموبينبينهممداهعلنالطريق

فيها.هوادةلا

كبيقولهمانتذكروأنبذلاف!ننا،والإنساناللهبينالعلاقةبصدددمناوما

علىينعكسالذيالتقاربتحقيقفيالإسلاميةالصلاةتؤديهالذيالدورعن

عليهايشتملالتيالتنظيميةالقيم!إنالخاصبطابعهفيطبعهوسلوكهالمسلمفكر

غير،كذلك)غفالهالنايجوزولابها،نوّهمنوجدتقدوالسجودوالركوعالقيام

لاولعلنا.إليهيؤديماأجلمنقئمهومابمقدارذاتهفيقئمأليسالنظامأن

تلكالدقةوجهعلىهيالصلاةفيمرحلةأهمإنقلناإنالاحتمالحدودنتجاوز

منالقليلةاللحظاتأعني،الشعيرةهذهوصفتعندماكثيراًأغفلتالتيالمرحلة

الوجوهبهاتعنودربةفالسجودسجود.آخريعقبالذيوالخشوعالساكنالتأئل

يمفدوهذا،القيومللحيالموخهوالسلامالتواضعروحالعابدنفسفيوتغرس

علىوتسيطرفكركلفيهايتجلىالتي..العلاقةتلكإلى.)الطريق(.للعابد

فعلأ)3(.كل

الفربيينواللاهوتالفكررجالمنالقائلينقولهنايرذكبأنالظنواغلب

.دترجمة،بولكوولمشوستانفورد)تحرير027صالإسلامحضارةفيدراصات)2(

ام(.649-بيروت،للملايينالعلمدار،ورفاقهعاس)حسان

(r)3صنفسه)C.
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الاتصالقنواتيحذد،الأديانمنوغيرهاالنصرانيةخلافعلى،الإسلامبان

يذهيفها.والمخلوقالخالقبينعاليةروحيةبوتائرللتحقق،باللُهالروحي

والتي،كافةالمسلمينعلىاليومفيمراتخمسالمفروضةالإسلاميةالصلاة

الطرقأكثرمنواحداًتفتح،والخشوعوالسكونالسجودتجربةفيهاتمارس

.الانسانوبينسبحانهاللهبينالحوارلتصعيدواتساعاًحيوية

الإنسانفحرّر،الروحيةالممارسةفي"الوسطاء!اسقطقدالإسلامكانو)ذا

المستوىعلىفإنه،بخالقهالوحدانيةعلاقتهوفيالتعثدينشاطهفيالفرد

من!جعلإذوالتعضبالقهرضدْوالشعوبللجماعاتتحريراًمارسالاجتماعي

الرهبانتعضبضدالشرقشعوبفيعميقةاجتماعيةفعلردةحاللساننفسه

كانتالتيوالحقوقيةالاجتماعيةالمؤسساتذلكفيبماوالزرادشتيينالبيزنطيين

")4(.الاجتماعيةومثلهمغرائزهمتصدم

تماماًملائيموماديروحىعملبرنامجهوإنماالأمرنهايةفيفالاسلام

هذايتحققولن،المستوياتكلعلىالبشريةوالجماعةالفردالإنسانلحاجات

معبالتعاملالانفرادخلالمنأو،السلطةازدواجيةخلالمنالحالبطبيعة

أساسهفييمثلهذاإن،للوضيينالحيويةالمساثلوتركالروحيالجانب

الأولى.اللحظاتمنذالتوخداستهدفتالتيالإسلاميةالبنيةطبيعةمعتناقضاً

أهميعذالصددهذافييقذمهماويكادالمسألةهذهعنديقفكبإن

والدولة،الدينيةالسلطةوحْدقد-كبيقول-الإسلام"إنالاسلامعنمعطياته

للأمةالسياسيوالرئيسالدينيالرئيسالوقتنفسفيهوالخليفةأليس

الدينيةالسلطةاتحادأقرّتالاسلاميةالنظريات(نمنالرغموعلىالِإسلامية؟

ممثلهووالخليفة.الخلافةوظيفةوجوديفترضكانالاعترافهذافإن،والدولة

مثلهاعنالإسلاميالعالمفيالاسلاميةالنظمابتعدتوحين.المقدسةالشريعة

42.صالإسلامفيالحديثةالاتجاهات)4(

54

http://www.al-maktabeh.com



إخلاصاًالسياسيللرئي!المسلمينإخلاصيعدلم،الدينيةالدولةفيالأعلى

والمؤسساتالعلياالمثلتحقيقهدفهكانالأؤلإخلاصهمأنإذمطلقاً.

غيرحكامإزاءمعادياًموقفاًيتطلببلسلبيأ،موقفاًيفترضذلككان.الِإسلامية

منالعديد()فيالكامنةالمتحركةالقوةسببيزالولاكانماهذا.دينيين

")5(.الثوريةالظاهرات

ومنالاسلامطبيعةمنمستمدأ،المسألةعنواضحاًتصوَراًيطرحالرجلإن

غربياًمفكراًانكيفالمرءويعجب.المسلمينلجماهيرالتاريخيةالخبرات

يتعضدبليغفلها،بينما،واهميةثقلًاالاسلاميةالحقائقأكثرمنواحدةيلامس

ولكن..الاسلاميةالبيئةابناءهم(الرازقعبد)عليامثالمنرجالانكارها،

وموضوعياً؟علمياًمبررةغيرمواقفإلىتقودالتيالأسبابإزاءالِإنسانيفعلماذا

الدينيالإسلاميالمنظوريؤكدوهوكبإلىالاستماعولنواصلهؤلاء،لندع

الإسلامعلىالغريبالتوخه!9هذاويدحضالذكر،آنفالمتوخد،السياسي-

السلطةمنالخلافةتجزدروحيةإدارةأو،إسلاميةتشريعيةجمعيةفكرة"إن

الغربية،الآذانإلىبالنسبةمفعولهوقعكانمهماالاقتراحهذا،والسيادةالزمنية

الأصلفيليستالخلافةلأنأوّلًامزدوجاً.جرحأالإسلاميالشعوريجرحفهو

لهايكونأندونتنفيذهاتؤئنللشريعةكأداةفقطموجودةإنها،روحيةوظيفة

روحيارتباطايلهمليسوالمسلموننشرها.ولاحتىتعديلها،سلطة)طلاقأ

عنهيعئرالمبدأوهذا.بالشريعةالأيرتبطونولا،الأشخاصمنشخصأيتجاه

خطافيالمسلمينالمجذدينوقوعالغريبمنيبدوبحيثواستمراربوضوح

تحويلهاالامكانفيأنهأوالبابويةمننوعاًالخلافةاعتباروهوالمشتركالغربيين

للخلافةيمكنفلاالشريعةتعزيزأردنا)ذائانيأ:.العامةالمجالسيثبهماإلى

أنيجبالشرطةوقوىالعسكريةالقوىفجميع،الزمنيةالسيادةعنتنفصلأن

913.-138صنفسه)5(
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،)6(.الخليفةإشرافتحتتكون

الموضوع-خطاً-حوليثارقدمالكلحسمأيعذبماالقولالىيخلصوهو

السياسيةالحكومةإلىتعهدأنهوالسياسية()المسلمينالعلماءنظريةهدف"إن

ممارسةالإسلاميةوالأخلاقالمقدسةالشريعةلممارسةزمنيإطارتأمينمهمة

الإسلامي)والتاريخفتراتوهناك.الإسلامفيأساسيالمفهومهذا.طليقة

منللتخفصالوحيدةالوسيلةالعنفإلىاللجوءفيهايصبح(بالأمثلةحافل

أ)7(.المتراكمةوالمفاسدا)شرور

طليقة"ممارسةالإسلاميةوالأخلاقالشريعةلممارسةالزمنيالاطار"تأمين

الاطارهذاتأمينفبدون.المسألةلطبيعةالصائبوالفهمالأساسالمبدأهوذلك

التحفقعلىالقديرةالفاعلةوالمؤسساتالقوىكافةعلىبالضرورةينطويالذي

والتشريع،الخلقيالسلوك،والجماعةالفردمستوىعلىالإسلاميةبالممارسة

شروطهامنالدنياالحدوحتىتمتلكإسلاميةحياةهناكتكونفلن

يكفي.وهذا..وإمكاناتها

دائرةفيهماكما"الأخلاق!و"التثريع!عنالرجليقولهماالآنفلنتابع

الإسلامية.الحياةأركاناهممنركنينباعتبارهما،الإسلام

،31

بفضلهالذيالكريمالقرآنهوالإسلاميللتشريعالأولالأساسيالمصدر

قدرتالوحدةلهذهالثابتةالقواعدإلىالاطمئنانومع،التشريعيةالوحدةتحققت

فيوالتمايزالاختلافيتيححرْ،سمحمناخفيتتحركأنالتشريعيةالأنث!طة

وجهةالىوتسوقهاماحركةبعنانتمسكأنتدرتإذاإنك..والمتغئراتالفروع

المصير،إلىمطمئنوأنت،المجالستتيحفإنك،معلومةمحددةواضحة

144.ص(نفسهV)141.ص)6(نفسه
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الأمرنهايةفيأنهادامتما،الضرورةدعتكلماوهناكهنامتغايرةلتوجهات

الواحد.الهدفذيالعامالمجرىفيتلتئملكيستعود

يحققالقرآنكان9التاريخعبرالتشريعيةالحركةإزاءاللهكتابفعلهماهذا

أمر،علىالصريحالنصقفيهوردفإذا،الاعتدالإلىداعيأللخطىمسذدأأثراً

العليا،القوةلتلكخاضعكفهم.فيهالذاتيرأيهبصحةيتشبثأنأحديستطعلم

وعيعلى،منهمالمتنطعينالمتزمتينإلأ،القوةلتلكالمشتركالولاءجعلهموقد

لاوالكلاميةالسياسيةالخلافاتعنالناجمةالمذهبيةالخلافاتحتى.بأمتهم

تلك...التشريعيةوالأساليبالوجهاتفيالأساسيةالوحدةتزعزعأنتستطيع

"الفذالتساهلإلىأؤلًا،المسلمينيهمماأهمفيالقرآنعلىالمؤسسةالوحدة

إذاأنهالمسلمونيدركأنوأخيراًالى،الفروعحولالخلافاتفيوالتسامح

رحمةعداهامافيالخلافاتفوجود،الكبرىالقضايافيموحدةالأمةكانت

")8(.اللهمنبركةلأنهابالشكريتقئلوهاأنوعليهمالناسعلىوتوسعة

هذاتملكشريعةمارستهالذيالحاسمالدورإلىيشيرلكييمضيوكب

الاسلاميةالحياةأسسرسمفي،والمرونةالصلابةبينالتوازنمنالباهرالقدر

التققباتمنوحمايتهاالمسلمينحضارةصياغةفيالعليا،أهدافهاوتحديد

التحدياتمجابهةعلىقديرةموحدةإسلاميةجماعةتكوينوفي...الخطيرة

يصيبهااندون،الأخرىالصراعأنماطوكافةالسياسيةالصراعاتمنوالخروج

الفكرفيالتشريعيةالحيويةأثرنقذرأننستطيعإلا)ننا،اصلاحهيمكنلاكسر

يضعالمومبناهاالشريعةعلمإنشاءتمفحين.تدرهحقالدينيالإسلامي

والعلاقاتالأخلاقيةالواجباتفيالإسلاميةالعلياالمثلحولصلباًإطارأفحسب

الشريعةإنبل(الأربعةالمذاهبي!رتهالمرونةمنطفيفعنصر)معالإنسانية

جامعأتحديدأالاسلاميةالجماعةعليهتسيرالذيالأساسيالقانونحذدتنفسها

(A)264.صالإسلامحضارةفيدراسات
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لدىالدستورأوالأساسيالقانونيعنيهماتعنيالمسلملدىفالشريعةمانعاً.

النظملكلوقواعدأصولًاوضعتانهاإذ،عليهوتزيدالمتحدةالولاياتسكان

ملاذعهدئذمنالأصولتلكوظلت،الإسلاميةوالمجتمعاتوالمؤسسات

القرونفيتمتالتيالمفزعةالعديدةالتقلئاتخلال،الإسلاميةالحضارة

خلقتها،التيهيبل،موخدةإسلاميةجماعةعنالشريعةعبّرتوقد.الأخيرة

بينالمعتقدلوحدةالوحيد)التج!د(.0.تزالوماالسياسيوالصراعالتمزقرغم

")9(.خالصةشكليةالوحدةتلكلكانتولولاها،المسلمين

هناكثانياً،مصدرأالشريفةالسنةومع،للتشريعالأوْلالمصدر،القرآنومع

عصرفي،كلمتهمليقولواواسعةفرصةالمسلمينجماهيرمنحالذي)الاجماع(

قمةفيوالمترئعينوالملوكالأباطرةعلىحكرأالتشريعيةالمؤسسةفيهكانت

صياغةفيتشاركأنلا،فحسبتتلقىأنعليهافكانالجماعةأما..الهرم

ميدانفيالإسلاميالتألقخصائصأهممنواحدةتلك.التشريعيالقرار

مرتبةنفسفيالدينيالصعيدعلىهوتواضعأالمسلمينأشد"إنالتشريع

باعتبارهالشعبضميرإلىتعودالأخيرةوالكلمة،القضاةقاضيأوالخليفة

الثابتةالواضحة)الإرادةأو(الشعب)صوتأصبحوقد.واعيةمجموعة

قراراتبواسطةأو،التصويتبواسطةتحذدلاالتيالإرادةهذه،للمسلمين

بقوةويؤكدهايبرزهاالذيالعامالرأيضغطبواسطةبلما،لحظةفيالمجالس

الإرادةهذهخلالهاتتراكمالزمنمنطويلةحقبةمروربعدبطيءبشكلولكن

الإله()صوتبعد،الإسلامفيبهمعترفأالصوتهذاأصبحمعالمها(،وتتضح

.1(.()ْالدينيةللحقيقةالأساسيالثالثالمصدرباعتباره!(الرسول)صوتو

الديمقراطية)ن.الشعبلمجموعالدينيالشعورالىيرتكزالاجماعمفهومإن9

01)11(..تامةديمقراطيةالإسلامفيالروحية

265.-264صنفسه)9(
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فيف!نه،وضعيةأومحرفةديية،الأخرىالتجاربشهدتهماخلافوعلى

هذاالإسلاميةللجماهيرفيهيكونمناخ،مواصفاتههذهتشريعيمناخظلال

بالكفرأخرىفئةأوفرداًتتهمأنالناسمنلفئةأولأحديكنلم،الواسعالمدى

مغايراً.اجتهاداًطرحاأومخالفبرأيقالالأنهماوالمروقوالهرطقة

والسنةالقرآن:الثلاثةالإسلاميالتشريعأصولإلىيشيرانبعدكبإن

تركيبوجودمنوتأثيرها،معها،المشتركالتعاملإليهتادماوإلى،والإجماع

الدينيالتفكيروحتىبل،زاخرةدينيةاجتماعيةومؤسسات،كاملعقاثديمذهبي

علىيرتكز-للتشريعالثالثالمصدرذلك-الاجاعدام!مابأنهيقولبالذات

بوجهةيناديالمسلمينمنفريقلأييحقّلافإنه،الإسلاميةالجماهيركافةوعي

هرطقة،هيآخرفريقنظروجهاتبأنيعلنأن،القوةمنبلغمهما،معئنةنظر

إلىيخلصثم?"ll.إ..بالقوةعليهاالقضاءعلىيقدمأنلهيحقلاوبالتالي

وجهاتوجودفيتسامحهوهيهامةجوهريةبخاصةيتمتعالإسلام)بانالقول

هذاعلىمثلوأبرزوفخرهمجدهذلكمنيستمدإنهبل،الطائفةضمنمختلفة

والثالثالثانيالقرنينفقهاءباسمالمذهبيةالمدارصوجودهوالتسامح

إ)13(.الهجريين

فيوالاستمرارالتحدياتمجابهةعلىالإسلاميةالشريعةقدرةيف!روهو

ووضوحمرونةمنتملكهكانتوبما،راسخةعقيدةعنبانبثاقهاالجماهيرقيادة

وأازاءها،ضاعتوالانتشاروالهيمنةالقوةمنكبيرةبدرجةتتحققأنلهاأتاحتا

الاعتقادإلىإأميل..جماعيةأمفىديةالمضادةالحركاتكافة،الأقلفيتؤلّرلم

لااجتماعيتركيبأيبأناعترافهمإلىيعوالعربنجاحسربأن-كبيقول-

تجاهمرنأيبقىأنيستطيعولا،راسخةمتينةقاعدةعلىيحصلأنيمكن

وأ،القسريالقبولعلىلامشتركةإرادةعلىارتكزإذاالأوالأزماتالكوارث

13)ص)12(نفسه 04.صAr(نفسه.93-
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علىالأتتشكلأنيمكنلاالمشتركةالإرادةوإن،المعقدةالمنظماتعلى

التيالأدواتأتوىيشكلالدينداموما.الأجيالمنعددحياةخلالمراحل

مزجنحوتجنحكهذهمجتمعاتفإن،المشتركةالإرادةهذهبناءبواسطتهايمكن

التقاليداحترامطريقعنالناتجةالمجموعةوتدعيمودينهاالاجتماعيةمؤسساتها

كبيرةتريةالنحوهذاعلىلكلمجتمعفيتصبحالتقاليدفإنوهكذا.الدينية

مطلقاًتوكرلا،الصغيرةالمقاومةحركاتبعضاوالفرديالضلالأندرجةإلى

لم)،1(.العنفإلىلجأتإذاإلْاإهمالهاويمكنالمجموعةفي

هوالاسلاميللتشريعالدينيالأساسأنيؤكدلكيآخرمكانفييعودوهو

ذلك،والديمومةوالانثارالنجاحمنمكنهالذيالفصلوالحاكمالحاسمالعامل

إنما،بساعةوساعةبيوميومأمفرداتهالتنفيذوالسعيالشريعةبمطالبالالتزامأن

المنظورفيالعقيدةأنداممانفسها،العقيدةبمعطياتللإيمانامتدادهو

الحيويةالعلاقاتشبكةخلالمنإلَانفسهاعنتعئرأنيمكنلا،الِإسلامي

الذيناؤلئكأنسلفاًيفترضثريعينظام"كل:الواقعأرضيةعلىوالسلوكية

حدثوإنحتىبهمرتبطونوأنهم،ببساطتهالاعترافعلىيوافقونعليهميطئق

للقانونالقبولهذا.الصريحةأوامرهمخالفةعلىالاقداملآخروقتمنلهم

اعتنقوقد.لاعتناقهحتميةونتيجةالإسلاميالدينقبولعنناجماًكانالإسلامي

اجتماعيةوتقاليدعريقماضمنهالكلكانالمجتمعاتمنكثيرالاسلاميالدين

دينأ،الاسلامباعتناقهم،المجتمعاتهذهأفرادإن.العهدقديمةخاصةوحقوقية

نأالواضحومن.الاسلاميالقانونسلطةالمبدأحيثمنأيضاًيقبلونكانوا

.واحدةدفعةالغاؤهاالإمكانفييكنلمالقديمةوالتشريعةالاجتماعيةالتقاليد

عمليأليبسطواشافةمعركةخوضإلىالِإسلامفيالدينيونالرؤساءاضطروقد

إلنالمعركةهذهربحواوقدكلها.الشعوبهذهعلىالإسلامىالتريعسلطة

الإِسلاميالمجتمعتوحيدفينجحواالفقهاءأنالقوليمكنوهكذا.كبير.حذ

42.صنفسه)14(
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توطِداداةكانالقانونلأن،الإسلاميالقانونفرضفينجاحهمبمقدار

")13(.للاسلامالاتجماعيةالأخلاق

هوذلك،الإسلاميالتشريعمعيتعاملوهوكباهتماميثيرماأخيرأوثمة

ن)بل،المعنيينمنمحذدةطوائفعلىمقتصرأيكنلمالتشريعيالئاطأن

صياغةأجلمنيعملونالجميعكانلقد،فيهأسهموا"المثقمن!منحشودأ

شتىفيوالواقعالعقيدةبينالتلاؤميحققبمامؤسساتهاواتامةالإسلاميةالحياة

عنوالبحثالمتغيراتمجابهةعنمسؤولًاكانالكل..ومعطياتهوطبقاتهأبعاده

منبالمزيداليوميةحيائهماغناءأجلمنللناسوتقديمهاالملائمةالاشجابات

أيأو،الشريعةنطاقخارجممارسةأيةهناكتتبقىلابحيثالتشريعيةالمفردات

تذكرنامافإذا..الجميعإليهاينتميالتيالعقيدةإيقاعمعمتوافقغيرسلوك

كما!الشعبلالصوت،للاجماعالاسلاميالفقهمنحهاالتيالواسعةالمساحة

وحملت،بالتشريععنيتالتاريخفيأمةمنماأنهكيفأدركناكب،يسميه

والتصنيفالتعريفمهمةإإنالأولىقرونهافيالاسلاميةكالأمةمسؤوليته

إلىالإسلاميةالأمةلدىالفكريةالطاقات،الأولىالثلاثةالقرونخلالاستغرقت

الكلامعلماءهمالميدانهذافيالمسهمونيكنلمإذ،لهنظيرلاحد

اسهمواوالأدباءوالمؤرخيناللغةعلماءإنبل،فحسبوالإدارلينوالمحدثين

التشريعية،القضايامناقشةوفيالتشريعيةالمؤلفاتمنالمجموعةهذهفيبأنصبة

فيفعلمثلماالعميقالتغلغلهذافكرهاوفيأمةحياةفيالشرعتغلغلوقتما

")16(.الاسلاميةالمدنيةمنالأولىالأدوار

لدورالمرسومالانكارزمنفيأهميتها،تزداد،قيّمةشهادةبحقوتلك

يستهدفالذيالانكارذلك،الاسلاميالمجتمعتاريخفيالاسلاميةالريعة

الارتباطاتآخرلتدميرالسعيمواصلة:جهدمنبذلمهماانكارهعلىيقدرمالا

.Yirصالأسلامحضارةفيدراسات)16(.118صنفه)15(
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السلطاتبدأتهاالتيالمستميتةالمحاولةتلك،وشريقهمالمسلمينجماهيربين

؟النجاحلهاسيقذرهلترى..الماضيالقرنفيالاستعمارية

كماالإسلاميةالجاةلصورةالآخرالوجهتمثلالتي!"الأخلاقعنفماذا

نأ،فحسبالاستقصاءلنا-لأغراضجاز)ذاهذا؟تكونأنورسولهاللهلهايريد

وتتداخلوتتفاعلفيهتلتقيالذيالمتوخدالوجهف!نهوالأ،وجهينللصورةنرى

تصيروحيثالأخلاقهيالريعةتكونحيثهناكوالممارساتالأنشطةكافة

المسلمينالتزاممنينبعالإسلاميةالحياةفيشيءكلإن.وقانونأ.شريعةهذه

وهم،بأنهميقينهمأعماقمن،الدينهذابمصداقيةإيمانهممن،العقيدية

الله.أمرينفذونانماالثرعيةوالحدودالأوامرويأخذون،الخلقيةبالقيميتحفقون

الدعوةأساسفيهيالخلقيةوالقيمالمبادىءأنكيفكبيرىالبدءمنذ

إعادةاستهدفتالتيالسماويةالأديانكافةأساسفيأنهاكماتمامأ،الإسلامية

وارتباطهالأرضفيالإنسانومكانةينسجمالخلقيةللقيمسفموفقالحياةصياغة

فييمحمدبهاجاءالتيالاجتماعيةالتعاليم"كانتلقدبالسماء،الأكيد

التوحيد،دياناتفيهاتشتركالتيالأخلاقيةالمبادىءلاحقاقإعادةأساسها،

منسواسيةوأنهم،الاسلاميةالجماعةأفرادجميعبينالأخوةمعنىترسيخفازداد

ووظائفهمالدنيويةمكانتهمفيماالننظردونالفطريةالثخصيةالقيمةحيث

التيالقبادلةوالواجباتالعلائقجميعوتعفقتواختلافتباينمنوثرواتهم

الإسلاموضعهحينوتعميقهكلهذلكترسيختموقدالمبادىء،هذهتستتبعها

لتعاليموكانت.واحد.لإلهالعلنيوالخضوعالخفيالولاءمنأساسعلى

جميعفيالحالهيكماصيغتهاتحددتملموسةاجتماعيةنتائجيك!الرسول

")17(.الواقعيةالتاريخيةالبيئةفيآثارمنتركتهبماالدينيةالحركات

.6صنفسه)17(
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بلالإسلاميةالأخلاقميزاتأهممنواحدةعلىهناهايدهيضعكبان

التيبالتعاليم...بالثهالصميمالمباشرارتباطهاهيتلك،الاطلاقعلىأهمها

فهي.واحدألإلهالعلنيوالخضوعالخفي)بالولاءسبحانهاللهعنالوحيحملها

منالزامهاتستمد،النسبيالطابعذاتالوضعيةالأخلاقخلافعلى--إذن

سلوكهمفرداتفييتشربهاأنعليهيتحتمبأنهايمانهمن،المؤمنالإنسانأعماق

وبمدر،والطواعمهالرضامنبمدْركبمرف!نهوهكذا.بحقمسلماًلكونأنأراد)ذا

طريقهاالإسلاميةالأخلاقتجدالضميرويقظةالذاتيةالرتابةمن--كذلككبير

البدءمنذأسلممجتمعفيكافةالعلاقاتفتث!كلالواقعأرضيةالىوسهولةبيسر

أمراًالسلطةتدخليكونالوضعيةالتجاربفيبينما!لكلمتهوخضع،دثهأمره

بعد،واحترامهاتنفيذهاعلىالناسولإركامالقيملحمايةالأحيانمعظمفيواجبأ

-أيضاً-وثمة.الداخلمنالمنبعثالدينيالوازعأول!لتزامدورأييعدلم)ذ

فيإنها:والوضعيةالإسلاميةالقيمفيالمصدريناختلافعنيتمخضما

الحققيملحراسةثابتأميزانأبالتاليوتصبحوالثباتبالديمومةتتميزالأولىالحالة

فينجدهابينما،والأحوالالظروفتغئرتمهماالخلقيةالقيموسائروالعدل

جزرأأوثابتةقواعدإزاءهاالإنسانيجدفلاوالتغئربالنسبيةتتلبسالثانيةالحالة

بهاالعبثوكف،بإنسانيتهأساسأالمرتبطةقيمهلحراسةأبديةموازينأوآمنة

عليها.والعدوان

هذهبصدديقولهماأخرىمرةنرىلكيثانيةكبالىنرجعالألناوما

لاأن--يقولالواجب"من:الأخلاقيالموقففيالبالغةالأهميةذاتالمسألة

عنآتيةأخلاقاًتزالمافيهفالأخلاق(.الأخلاقي)المجتمعمصطلحفهميساء

قؤتهاتستمدوهي.اجتماعيةتجربةأوعقليةتأفلاتنتاجوليست،الوحيطريق

المهيمن،القادراللهإرادةتطابقبأنهاالإيمانمنصختها،وسماتالتوجيهعلى

بهايخلمنوعقوبة،الدينيالورعمندافعهو.وراءها.الكامنوالدافع

متقطع،نحووعلىتدريجاًإلأالاجتماعيالضغطأثريتدخلولم.أخروية
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منضدأوبهاالأخذفييتراخىمنضدالأخلاقتلكقؤىتدخلهحانوعندما

عنها!)18(.يشذ

هذهيؤكدلكي(الإسلامفيالحديثة)الاتجاهاتالآخركتابهفييعودوهو

منوالأخلاقالدينبينالارتباطيفعلهماعلىالضوءمنمزيداًويلقي،المسألة

والنظمالأخلاقأنبما9السواءعلىوالاجتماعيةالفرديةالحياةفيواستقرارتوازن

هيلذلك،للإسلامالدينيالنظاممنأشكالمبدئيأ،،هيوالحقوقالاجتماعية

مسألةوهذهإ)91(.الغربيةحضارتنافيعليههيمماأكثرالدينيةبالسئةمرتبطة

نسيجهافيالأوسعوالمساحات،الغربيةالحضارةمصادرأنباعتبارمعروفة

القيمثباتبصددذكرنا،وأنسبقما،جهةمنيعنيوهذا.صرفةوضعيةالراهن

التجربةفيوتقطعهاونسبئتهاوقلقها،الإسلاميةالتجربةفيوديمومتهاالخلقية

الأولى،الحالةفيبالانسانالتزامها،أخرىجهةمنيعنيأنهكما..الغربية

الثانيةالحالةفيهيبينما،المتحئزةوالأهواءالقريبةالمصالحعنالنظربغض

الحقفيالعليابمطالبه،الِإنسانبانسانيةأحيانأ،وارتطامها،بنفعئتهاتتميز

إإنوالأهواءوالمنافعالمصالحعنبمنأىتكونأنيتحتّمالتيوالكرامةوالعدل

انواعمننوعكلترفض-كبيؤكد-الإسلاميةالأخلاقبالأحرىأوالإسلام

ينعمانيمكنهلامجتمعأي"بأنالقولإلىيَويمضي2(،")ْالنفعية

والأخلاق.سليمدينياعتقادمنالمنبئقةبالأخلاقمشبعاًكانإذاإلَاَبالاستقرار

التأثيراتمنمتحزرأالدينيالاعتقادبقيإذاالأمستقرةتكونأنيمكنلا

مرونةمنأهمالأخلاقيةالقواعدعلىالحفاظيعتبرلاهكذا.للسنةالمخالفة

نأالمجتمعيستطيعوحدهالشرطبهذاوإنما،فحسبتكئيفهوإمكانيةالمجتمع

وحياة،الاجتماعيالاندماجمنأعلىدرجةنحوأيالصحيحالاتجاهفييتطور

ماجماعةتبنيهالذيالمجتمعشكلإن،أخرىوبكلمةتوازناً.أكثرفردية

(A)261.صنفسها
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فيالبشريةالنفسومكانةللكونكهدفتعتقدهبماتعفقاًاساسياًيتعفقلنفسها،

بعدأسبوعاًتكرّرهالمسيحيةوالمنابر،كافيةمعرفةمعروفالمبدأهذا.الكونهذا

بناءوباستمرارعينيةوضعنصبالذيالوحيدالدينالاسلامولعل.اسبوع

.الغرضلهذاالأساسيةالاداةالقانونوكانالمبدأ.هذاإلىبالاستنادمجتمع

التيوالواجباتالحقوقمعرفةهوشهيرإسلاميتعريفحسب)القانون(وعلى

")21(.المقبلللعالمنفسهوبإعدادحياتهفيمستقيممسلكبالتزامللإنسانتسمح

،والقانونالأخلاق:الثنائياتكافةالاسلاميةالحياةفيتتوحدوهكذا

أكثرمتوخّيةتتوخد،المقبلللعالموالاستعادالحياةهذهفيالمستقيمالمسلك

فاعلةمتوازنةبحياةتتحققلكيالبشريةوالجماعةالانسانأماماتساعأالفرص

ومن.الأسمىالهدفهيالتيالأخرىللحياةنفسهالوقتفيوتتهيأ،سعيدة

كافةتغطيةإلىوسعت،بالشمولالاسلاميةالأخلاقتمثزتذلكاجل

الحياةفيلأنه،نفسهالوقتفيوحراستهاتحفيزها،والأنشطةالممارسات

للحقوق"فخلافاًوصيرورتهاالحياةهذهبتكوينلهعلاقةلاماثمةليسالإسلامية

بكلالعلاقاتإلىالإسلاميةالحقوقتتطلعروما،عنالمسيحيةورثتهاالتي

الدينيةالواجباتامورذلكفيبما،الوقتنفسفيالبشرومعاللهمعأنواعها،

والشاسية.والاتصادية،والمدنيةالأهليةوالمؤسسات،الصدقاتوإعطاء

وثيقأ")22(.ارتباطاًالدينيةبالأخلاقوهدفهوطبيعتهأصلهفيمرتبطوالإسلام

منحعلىالقادروحدههوالدينيالمنظورأنيؤكدلكيثالثةكرةيعودوهو

الذي9بالأمرليسوهي،مطلقةصحةصحيحةوالرّللخيرمقاييسالإنسان

المفاهيمهذهكلتطرحالإسلاميةالعقليةكانتكيفرأيناولقدعقلانياً!،يتحذد

نإنظرياً.استنتاجاًمطلقةمقاييسمنهاتستنتجأنيمكنالتيوالعامةالفكرية

خيرهومايعرفوحدهاللهلأنالمقاييسعرفتالتيالوحيدةالوسيلةهوالوحي

.V11صنفسه)22(117.-116صنفسه)21(

65

http://www.al-maktabeh.com



الكلمةهيوتلك.")23(..تقريرهبففلكذلكوأنهما،مطلقشرّأومطلق

وعلا،جلوحدهفالثه.الأخلاقيةالقيمبصدديقالأنيمكنماجوهرأوالأخيرة

خلالومن،ذلكيقرَرسبحانهوحدهوهو،مطلقشرأومطلقخيرهومايعرف

منالباطليأتيهلاالذيالالهيالتقريرخلالمن،الكاملةالالهيةالمعرفةتلك

الالتزامالانسانمنطُلبالتيالخلقيةالقيمسائرتنبئق،خلفهمنولايديهبين

الذيالانبثاقهذاباجتنابها،الإنسانأمرالتينقائضهاكلفةقبالتهاوتتحذدبها،

الذيهو..تهوىولاتتحئزولاتميللاوإرادة،شاملعلممن،فوقمنيجيء

أكثرهي،الخصوصوجهعلىوالاسلاميةعمومأ،الدينيةالأخلاقيةالقيميجعل

العدوانمنحمايتهعلىوقدرة،الإنسانمعتلاؤماًالإنسانتاريخفيالقيم

.والضلالوالانتقاص

-118.ااVصنفسه)23(
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وات:

والأمّة...والحياةالدين

)11

)مونتغمريالمعاصرالبريطانيالمستشرققالهماجيْداًيعرفمعظمنايكاد

في)محمدومكة(في)محمدالشهيرينكتابيهفي!الرسولعنوات(

.،الإسلامبصددنظرهوجهاتبعضعلىنؤسرأنفنريدهنااما()1(0المدينة

علىالإسلام)تأثيرمثلمنأخرىمؤلفاتومن،السابقينمؤلفيْهمنمستمدة

(.المتحدةوالجماعة)الإسلامو()2(الوسطىالعصورفيأوروبا

)21

عديدةخطوطبينمن،متميزينخطيننلمحالإسلامعنواتمعطياتفي

الأنشطةفيها)بماوالسياسةالدينبينالوئيقالارتباطعلىيؤكدأحدهما،أخرى

عنيتحدثوثانيهما(،آخرهالن..والاجتماعيةالاقتصاديةالأخرىالجماعية

الفردبينالارتباططبيعةوعن،الإسلامصنعهالذيالمتفرد"الأمة9مفهوم

الأولى.بالمسألةفلنبدأ،المشتركةالإسلاميةالحياةإطارفيوالجماعة

العلمإلنوأقربدفةأكثراستنتاجاتإلىالتوضلأجلمن،واتإن

(.تاريخ)بدونبيروت-صيدا،العصريةالمكتبة،بركاتشعبانعربهما)1(

م.82921-الموصلجامعةفيالكتبدارعبْو،نجمعادلد.ترجمة)2(
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التعاملفيالغربيالمنظوراعتمادعلىيقوممنهجيخطامنيحذر،الصحيح

طبيعةعنيكشفأنيريدلمنخاصةضروريجذموقفوهو،الإسلاممع

الأهميةندركأنأردنا"فإذاالدينهذادائرةفيالسياسةوالدينبينالعلاقة

الفكرةمنالتخفصعلينايجب(الإسلام)فيالدينيةوغيرالدينيةللعواملالنسبية

منعاطفياًإسلاماًنرىأنننتظرولا،والدينالسياسةبينتفصلالتيالغربية

إ)3(.جيمسوليموصفهالذيالنوع

رجالاتمعظمولكن،فحسبالمثاليينالفلاسفةوحشودجيصىوليمليس

..السياسةو)ماالدينفإما،نفسهالاحاديالموقفأكدواومفكريها،النصرانية

يتركأنعليهيتحتمفإنهالآخر،ويومهوعواطفهالإنسانبروحيُعنىالدينكانوإذا

علىفيهرجعةلاالذيالأبديبالطلاقيحكمأن..يعنيهلابماالاهتمام

السياسة!

خطواتالدينهذاقطعأنبعدفقطليس،يختلفالأمرفإنالأسلامفيأما

معبالتعاململزمأنفسهوجدحيث)المنؤرة(المدينةفيدولتهإقامةصوبواسعة

اللهرسولكان،مؤسسةولادولةهناكيكنلمحيثالبدء،منذولكن!السياسة

يعنيأنهالادراكتماميدرك،العقيديالأساس،الدينيالجانبعلىبتأكيدهيك!

السياسيةوالمؤسساتوالقيمالموازينكافةوتغييرلقلبالتمهيد--بالضرورة

فحسب.وقتمسألةالمسألةوأن،والاجتماعيةوالاقتصادية

يخلطونالمسلمينبأنالاعتقادالى!يميلون-واتيؤكدكما-الغربيينان

المسلمينأنالقولالأصحكانوربما..مستحبّةغيربصورةوالسياسةالدينبين

وكان،السياسيةللمسائلالدينيالأساسالغربيينمنأوضحبصورةيدركون

يعتبروكان،مكةفيوالدبنيةوالسياسيةالاجتماعيةبالأحواليهتثم!ك!محمد

(r)نفسه.المرجعمن223صوانظر022،صالمدينةفيمحمد
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كانتنتائجهالأن،الدينيةقراراتهف!نذلكومع.الرئيسيةهيانهاالدينيةالناحية

")4(.سياسيةنواحيتتضمنكانت،حيوية

ذاتالعقيدةبينالأكيدةالعلاقةلمسألةالدقيقالصائبالفهمهووذلك

سطحعلىبالضرورةعنهايتمخضالذيالتغيروبين،الشموليالانقلابيالطابع

والمؤسساتالأعرافوالنظمخلالمنأي.المنظور.مدىفي..العالم

والاقتصاد،السياسةخلالمن.والتقاليد.والأخلاقوالمعاملاتوالعادات

يكنلم،الحياةواقعفيالتقابلهذايحدثلمفلو.آخرهالى..والاجتماع

نأعلىابتداء--يقدرولم،انقلابيةشموليةعقيدةالسماءمنجاءالذيهذا

والاقتصاديةالسياسيةبالسلطة-أساساً-ترتبطلأنهامواقعهاعنمكةأوثانيزحزح

فيالوثنيةترك--بالضرورةيعنيوضعهاعلىهذهوترك،الاجتماعيوبالوضع

ومنطلقهونبضهالجديدالدينهذاهدفهيالتياللهوحدانيةتنافسلكيمحفها

!ظهورهومسؤغ

الناحيةيعتبر"كان،واتيستنتجكمايك!،اللهرسولف!ن..أخرىومرة

الأمةاخلاقحذدماوهذاالناحيةبهذهاهتمامهحصرولهذا،أساسيةالدينية

اهتماماًالدينيةوطقوسهمبعقائدهمالأوائلالمسلموناهتمفقد.الجديدة

يك!م!محمدنبوةواصبحت،المعارضينمعالنضالاشتدحينسيمالا.شديداً.

دعيولهذا،الدينإلىأولًاأفكارهماتجهتفقد،الرئيسيالخلافموضوع

الاقتصاديةالواعيةللأفكاريكونيكادولا،دينيأساسعلىالإسلامإلىالناس

ث!محمداًباننعتقدونحنهذانقول.الاسلاماعتناقفيدورأيالسياسيةأو

هذهمثلوانلرسالتهوالسياسيهالاجتماعيةالأهميةأدركواقدأتباعهمنوالمتنؤرين

أ)5(.المسلمينشؤونإدارةفيإليهمبالنشةأثرلهاكانالآراء

المرحلةأن،البديهيمنبل،المسلمينالدارسينلدىالمعروفومن

165.-164صنفسه)5(177.صمكةفيمحمد)4(
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علىفيهاينص!ثالاهتمامكان،الإسلاميةللدعوةالأولىالحلقةتمثلإلتيالمكية

علىالجوابتعطيهشاملةعقيدةمنحهعلى،المسلمللانسانالعقيديالبناء

تمامأ:مهئأنفسهالوقتفيوتجعلهوالمصير،الوجودبصددويؤزقهيهفماكل

معطياتمنبعدفيماءُسيجيماكللتقئلواجتماعيأووجدانيأونف!يأعقلياً

وتمثلها،آخرهإلى...وأخلاتيةواجتماعيةواقتصاديةوسياسيةوفانونيةتشريعية

حياتيواقعإلى-ثممن-وتحويلها،الحيرةأوالترذداوالرفضمنقدرأيدون

وفي.المسجد.في،الشارعفي،البيتفي،المؤسسةفيمعاشمنظور،

كفه.هذامعتتعاملالتيالمسلمةالنفسطيْات

المرحلة،هذهإزاءأنفسهمالمسلمونوجد،المدنيالعصرفيبعد،فيما

فتغئرالوجودإلىتظهرقويةدولةالجوابوكان،ذاكالعقيدياستعدادهمفامتحن

فيبلوحدهاالعربجزيرةنطاقفيليسالخرائطصياغة7وتعيد،القوىموازين

المفرداتكافةمعبالضرورةتتعاملكانتالتيالدولةهذه..كفهالقديمالعالم

الأصيل.الجديدالعقيديبمنظورهاوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسية

يدركون(عليهمالله)رضوانأصحابهمن-لمجوالمتنوّرينمحمدكانوهكذا

يعرفونولكنهم،واتيلحظكما،لرسالتهوالسياسيةالاجتماعيةالأهميةالبدءمنذ

السبلترسمالتيالعقيديةبالقاعدةالتحفقبعدإلأأكلهاتؤتيأنيمكنلاانها

فيماهؤلاء،نجحكيفواتيجدأيضأوهكذا.بالعطاء.وتعدالأرضيةوتهيء

يكترثلاحركةفإن..اقتصاديةأمكانتسياسية:الاداريةممارسالَهمفيبعد،

يمسكواأنبحاليمكنهملابها،يعترفونولا،الممارساتهذهبأهميةأتباعها

غفلة!حينعلىإليهمأعنتهاتلقيوهيبزمامها

وخطيئة،الموضوعمستوىعلىذاتها،الفكرةعلىتأكيدهواتيواصل

الأفكارهوانالحق"القول:بأنفيعلنمنهجياً،،الغربيالمنظورعلىالاعتماد

يعيشونالذيالعامالوضعنيدركوالناسلتجعلضروريةتكونأنيجبالدينية
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نأحقيقةمعالبئةيتعارضلاهذاأنالأوراءها"،يسعونالتيوالأهداف،فيه

هوهذا.والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةمظاهرهالدينيوللتفكير"للدينيكون

لاولكن.الغربييننظرفيغريبةظاهرةذلكمعوهوالأدنىالشرقفيالحال

محمدتزغمهاالتيالحركةفيالدينيالجانبأنإدراكعنذلكيعميناانيجب

الجديدةالديانةهذهكانتولما.الأخرىبالجوانبالصلةوثيقدائمأكان!

حملتفقد،الجزيرةشبهكربيفيالحضريةالمجتمعاتحاجاتمعتتفق

لتنظيمجديداًمبدأالتغئرهذامفتاحوكانالمخمع..فيكبيراًتغييراً

أ)6(.المجتمع

جاء"لقد:المجالهذافىِالفصلالقولإلىيخلصأنواتلبثوما

جزءًالدينوكان(،الإسلامي)السلاموسياسيواجتماعياقتصاديبنظامالإسلام

وكان،النظاممنالفكريبالجانبتسميتهويمكن،النظامهذامنينفصملا

إذاحتى.(.يورسولهالله)امنهماالنظامهذايلأدرهمااللذانوالسلامةالأمن

النإسوشعر،والفارسيةالبيزنطيةالامبراطوريةعلىالتحلْلعلاماتبدتما

الاستقرارهذالهمالإسلاميةالأمةقدمت،بهيتم!كونمتينشيءالىبالحاجة

")7(.المطلوب

)31

لكيالاسلامفعلهالذيوما)الأمة(؟لمفهومالاسلاميالمنظورهوفما

صياغتهو)عادةالعالمتغييرفيذاكالخطيردورهامارستواقعةحقيقةمنهايجعل

والاستقرار؟الأمنإلىالإنسانوحاجةينسجمبما

البديعة"الفكرة:واتيعرَفهاكماهيالإسلامبهاجاءالتي)الأمة(فكرةإن

الإيمانفيوضمنفيضلكلينبوعاًالزمنهذاالنتزلولماليهايسبقلمالتي

221.صالمدينةفيمحمد)7(024.-923صنفسه)1(
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الأجناسحواجزفيهاتختفيواحدة)أمة(في)الوحدة(إلنبالمسلمينيدفع

بينالوحدةهذهبخلقالإسلامتفردوتد.والسلالةالنسبوعصياتواللغات

والمغولوالصينيينوالهنودوالفرسالعربمناقوامعلىأمتهفاشتملتأتباعه

حظيرةمنيخرجولم،المصالحوتفاوتالأقطارتباعدعلىوالبيضوالسودوالبربر

عنهاالمنشقونكانبلوبينها،بينهالصلةويقطععليهالينشقأحدالأمةهذه

الغرباءونفيشملهاولئموحدتهاتعزيزإلىيخالفونهممفنأقربأنهميعتقدون

عنهاإ)8(.

فيها:الارت!طزونقاط،للفكرةالأساسيةالملامحعلىيدهواتيضعهنافها

بكافةالحواجززوال..الوحدةالىدائمبثكلالمسلمينيدفعالذيالينبوع

وتستجيبالأقوامفيهاتنصهروحدةبخلقالدينهذاتفرد.وأنماطها.صيغها

هذهديمومة-المهمهو-وهذاثم..المصالحفيوالتضاربالجغرافيالتحذيات

غياببل..والتشرذمالتفتتالىبهايؤولخطيرلانشقاقتعزضهاوعدمالوحدة

أساساً.تكوينهافيالانشقاقجرثومة

فيمثدوةلأنها،والمكانالزمنعلىتعلووحدةصنعت)الأمة(فكرةإن

تماسكاًويزيدهايحميهاالذيالثابتالمحوريالمركزالىومكانزمنكل

فيالإسلاميةللبلادحددتالتيهيالأمةفكرة)إنوالعدوانالتفككبمواجهة

المسلمينصدورفيبثتالتيوهيبهداها،وتهتديبهاتلوذ)قبلة(عصركل

،)9(.الأجنبيةالغزواتأمامواحدة)امة(أنهم

قلبفيأمةيبنيوأنالوحدةهذهقواعديرسيأنمج!الرسولاستطاعلقد

إطاراتفيوالتشرذمالتمزقغيرمتطاولةقرونعبرتشهدلمالتيالأرض

(A)الثانية،)الطبعة183صالإسلامعنيقالماالعقْاد:عن،المتحدةوالجماعةالإسلام

.(بيروت،اللبنانيالكابدار

.183صنف!ه)9(
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فالرسولوضعحيث،الوداعخطبةوفي..والقبلية،والعشائرية،العصية

الإسلامأنالجميعيعلمأنأراد9الأساسيةقيمهاوأكد،لدعوتهالأخيرةاللمسات

يكونوبهذا،جديدةوحدةهوبل،موجودةوبطونقبائلتحالففقطليس

1(.")ْبالماضيعلاقةكلقطعللإسلامالانتماء

مقدسأطابعاًيُمنحومركزاً،كالحججماعيةشعيرةأنكيفواتوللاحظ

الحيويبالدفقو)رفادها()الأمةفكرةتعزيز،أريدفيما،بهماأريدإنما،كالكعبة

،والزمانالمكانفيواحدةنقطةفي)يحصرفالحج.باستمرار.الذوعناصر

"يتعلقوفيماإ)11(.اللهعظمةإلىباجمعهالإسلاميالعالميوجههالذيالشكر

هذهالإسلامقبلفقدمقذساً،طابعأالأماكنبعضعلىتضفيالتيبالعقيدة

بهذهالمتعلقةوالنظرياتالعاداتفيتكمناجتماعيةفائدةفيهاوجدلأنهالعقيدة

فيهيدركونهادىءلاجتماعللعربالفرصةالمقذسالمكانيتيحكأن،العقصدة

والفاثدةالعميقةالعقائدتأضلوهما،السببينهذينويبدوان.وتضامنهموحدتهم

ا)12(.القديمةوالعقائدالأفكارببعضالإسلاماحتفظلماذالنايف!رانالاجتماعية

(،)الرقظاهرةإزاءالتحريريالإسلاملموقفتفشرهفييذهبواتإنبل

أهممنواحداًتشكل)الأمة(فكرةانإلنعليها،النكيروتشديددائرتها،وتضييق

نتيجةذلكوكانآخر،مسلمأيسترقانالمسلمعلى"يستجلأصبحإذأسبابها،

النقصهذايدعمكانكما،بصراحةذلكعنالحديثويتحدث.الأمةلمفهوم

يعئركانوالتييمحمدرسالةبفضل،العربيةالجزيرةشبهفيالرقفيالفعلي

تأثيرالبشراخؤةلفكرةكانلقد..المسلمينجميعاخوةوهي،بصراحةعنها

ا)13(.وإزالتهالرقتخفيفعلىوساعدتالإسلامعلىقوي

)محلوإحلاله،لمالمغاليةالفرديةالنزعةالإسلام)تجنبإلىيشيرإذووات

946.صنفسه)11(604.صالمدينةفيمحمد)01(

451-452.صنفط)13(477-478.صنفسه)12(
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التأكيدأن-لحظة-ينسىلا"ا(،»>الإسلاميةالأمةإلىالانتسابللقبيلةالانتساب

عليهأكدالذيوالفردانيةالفردبمفهومأبداًالتفريطيعنيلاالأمةمفهومعلى

الفردلثنائيةالباهرةالتكافؤمعادلةالأمرنهايةفيهيانما..نفسهابالقؤةالإسلام

مركبة،معادلةامرالأمركانولكماالطرفانبهايتحفقصيغةفي،والجماعة

دونامتزاجهما،بل،القيمتينتساويإلىيؤولدقيقبحسابأرتامهاموضوعة

معطياتفيالأساسيةالمسألةهذهفهمأجلومن.وتفردهتميّزهمنهماأييفقدأن

الإسلاملمؤسساتتفخصنافينلاحظأن-واتيؤكد-كمابنا"يجدرالإسلام

هي،المسلمنظرفي،الصلاةانإذمنها.تتصاعدالتيالفرديةالروحالدينية

نأالطبيعيمنكانالمؤمنينمننفراجتمعف!ذا.بهايقومالذيالفرديخمقشيء

نحوواجباتهبذلكيؤديفإنهبمفردهشخصصلىوإذا،جماعةالصلاةيؤدّوا

قوانينكلتطبيقيمكنوهكذا.المؤمنينمنجماعةفيكانلوكماالخالق

نتيجةوهذا.العالمفيواحدمسلمسوىيوجدلمولوحتىالإسلاميةالعبادة

.بمفردهإنسانكلالأخيراليومفييحاسب)سبحانه(اللهبأنالقائلةللعقيدة

الأمةوحدةتظهرمتمّمةنزعة،الاسلاميالدينفي،ذلكمنبالرغمويوجد،

نفوسفيالوحدةفكرةتطبعاحتفالاتتنظيمإلىالمؤمنينوتدفعالإسلامية

أفرادمنمؤلفةأمةالإسلامأنباخصار،القولبإمكانناكانوربما.المؤمنين

")15(.مشتركةواجباتأعضائهابينيجمعأخوةأنهأو،فرديةأفكارذوي

Dynamicالمحركالمثالأنيرىواتإنبل Imageعقيدةبهتزؤدالذي

ويهؤن!والتقذماالحركةعلىفيحفزهمعصر،كلفي،الدينهذاأبناءالإسلام

"منحتالتيالاسلاميةالعقيدةقؤةمنقؤتهيستمدّإنما"،الطريق"مشقةعليهم

الضميرمقياسوهو،والمنعةالعصبيةمقياسمنوأسلمأرفعللحياةمقياساًالفرد

461،نفس!ص)14(

.471صنفسه)15(
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تتركلم-الفرديالاستقلالهذامع-وأنها،السيادةأصحابعنالمستقل

الفكرةهذهوحررت)الأئة(فكرةلهافابتدعتعليها،تعتمدوجهةبغيرالجماعة

الحوادثمعللتطؤرقابلًا)الأمة(معنىفأصبح،الوراثةوحدودالعصبيةربقةمن

.")16(..والظروت

ا.Atصالسابقالمرجععن،المتحدةوالجماعةالإسلام)16(
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:لوبون

المغلوبينومعاملةالإِسلامانتشار

الذيالشهير،الفرنسيوالمؤرخالطبيب:لوبونغوستافيعرفلامنامن

يقرالممناومن؟الخصوصوجهعلىوالإسلاميةالشرقيةالحضاراتبدراسةعني

()1(؟العرب)حضارةالمعروفكتابه

حضارةعلىوالتقييموالتحليلبالنقدتنصمثالكتابهذاصفحاتمعظمإن

بعضستابعهناأنناالأ،المكانهذاغيرفيعندهانقفوقد..الإسلام

.الأخرىوالمذاهبالأديانلأبناءومعاملتهالإسلاماتشارظاهرةبصددشهاداته

ككتابكتابفينجدهاالتينفسهاالغزيرةالمادةهنانجدلنفإنناطبعاً،

هذاعلىكفهالكتابينصبفهناك(الإسلامإلى)الدعوةارنولدتوماسسير

يبخللاولكنهالحضاريةالمعطياتعنيتحدثلوبونفإنهناأما،الموضوع

والمعاملة.بالاتشاريتعلقمماتلكأوالمسألةهذهعلىبالتأشير

.ام569-القاهرة،العربيةالكتاحياءدار،الثالثةالطبعةزعيتر،عادلترجمة)1(
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،21

الاختيارحرية:الإسلاميالانتشاربديهياتمنواحدةكتابهفيلوبونيؤكد

شواهدمنبالعديدتحليلهيغذيأرنولد،توماسمثلوهو،المذهبيالقسروتجاوز

القرآنانتشارفيعاملًاتكنلمالقوةاانوالمكانالزمنفيالمنتشرةالتاريخ

نأحدثفإذا،أديانهمفيأحرارأالمغلوبينالعربتركفقد-لوبون-يقول

رأوالمافذلكلهملغةالعربيةواتخذوا،الإسلامالنصرانيةالأقوامبعضاعتنق

عليهكانولما،السابقينسادتهممنمثلهيروالمماالغالبينالعربعدلمن

قبلإ)2(.منيعرفوهالمالتيالسهولةمنالإسلام

فيماعنهسنتحدثالذي)الأمرنفسهالإسلامواغراء،الفاتحينسلوكإن

وراءيقاللماوزنثمةولي!،الدينلهذاالمغلوبينانتماءوراءيكمنانبعد(

بالدعوةانتشربلبالسيفينتشرلم--إذن"فالإسلام)كراهأوقسرمنذلك

كالتركمؤخرأالعربقهرتالتيالشعوباعتنقتهوحدهاوبالدعوةوحدها،

غيرفيهاالعربيكنلمالتيالهند،فيالانتشارمنالقرآنوبلغ،والمغول

الماضي(القرنفيالكتابتاليف)زمنالمسلمينعددمعهزادما،سبيلعابري

انمعفيومأ،يومأالهندمسلميعددويزيدفيها.نفسمليونخمسينعلى

تباعاًويرسلونهاالتبشيريةالبعثاتيجهزون)يومها(الهندسادةهمالذينالانكليز

إ)3(.جدوىغيرعلىمسلميهالتنصيرالهندالى

تلكللفاتحينالحسنةوبالقدوةنفسهالإسلامبقؤةالمدعمةالسلميةفالدعوة

ملايينتادتالتيالقنواتأوالمسالكهي،بالسلوكالمذهبفيهايتوخدالتي

تاريخيتانواقعتانوممةالباهر.الانتشارذلكلهوأتاحتالدينهذاإلىالناس

الذكر،آنفةالعواملجانبإلىبهما،يدحضالسابقالنصفيلوبونيوردهما

نأدونالإسلامانتشرالهندففي..السيفبحذالإسلامبانتشارالقائلينمقولة

128.صنفسه(r)128.ا-27صالعربحضارة)2(
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تملكالتيالاستعماريةالسلطةعجزتبينماأسبيلإعابريسوىالعربيكون

محاولائهارغمالنصرانيةإلىيذكرعددكسبعنوالتسفطالقوةوسائل

المسلمينغلبتوجماعاتاقوامأيدفعالذيمااخرىجهةمن..المستميتة

)نها؟المغلوبينلدينالانتماءالى،والمغولكالأتراك،ديارهمعقرفيأنفسهم

التيالاختيارحريةاذنفهي،العقيديللقسرمطلقاًفيهاأثرلامعاكسةحالة

الدين.هذاساحةالىوالجماعاتالأتوامتلكقادت

والفرسالأغارقةعجز"مافانلوبونإليهاينبْهاخرىتاريخيةوقائعهنالك

نأذلكومن.إكراهغيرومنبسرعةالعربعليهتدر،الشرقفيعنهوالرومان

نسيت،الأجنبيةللموكراتإذعانأالعالماقطارأصعبأنهايلوحكانالتيمصر،

حضارتهاماضيلها،العاصبنعمروافتتاحعلىمرواحدقرنمنأقلفي

داممتيناًاعتناقاًجديدةولغةجديداًدينأمعتنقة،سنةآلافسبعةنحودامالذي

نبذعلىالمصرييينتهافتمنكانوما..عليهحملتهاالتيالأمةتواريبعد

وفقوما.فيهمالنصرانيةتأثيرضعفدرجةيثبتالاسلامفيودخولهمالنصرانية

رايتهمفوتهخفقتبلدكلفيمثلهلهماتفقالبالغالتأثيرمنمصرفيلهالعرب

يزوروهالمالتيوالصينالهندبلادنفوذهموبلغالخ..وفارسوسوريةكافريقية

.تجاراً")4(إلَا

خلفهتركمرأينما"فالصلمالعالممناخرىاماكنفيأيضاًهذاحدث

بقصدالعربدخلهاالتيالبلادفيكثيرةملايينيقً!حِالنبيأتباععددوبلغ،دينه

يسمعولم..وروسيةالوسطىوافريقيةالصينأجزاءكبعض،فاتحينلا،التجارة

وشح.لمساعدتهمالمبشرينالتجارهؤلاءمعجيوشبإرسالقضتالضرورةأن

الإسلامشأفةتستأصلولم،كاننطاقأيفيهؤلاءيقيمهانبعدالإسلامنطاق

حيثأفريقيةأقوامالإسلاميمذنوالأن..قرونعدةمنذروسيةفيرسخأنبعد

302.صوانظر،olt-563صنفسه)4(
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إ)5(.مكانكلفيالطيبعملهمظهرأ،يكونون

معهاتسقطحيث،للإسلامالحرالانتثارحقيقةيؤكدلكيلوبونيمضي

عنهمأالله،رضيالأوائلالخلفاءعرف"لقد:تلكأالسيفحذ9خرافةابتداء

عنيبتعدونكيفوعرفوا،دينهتركعلىبالقوةأحدحملعنيحجمونكيف

الشعوبعقائديحترمونأنهممكانكلفيوأعلنوا.يسلملمفيمنالسيفأعمال

عماتقلزهيدةجزيةحمايتها،مقابلفي،بأخذهممكتفينوعاداتها،وعرفها

إ)6(-الضرائبمنالسابقينسادتهاإلىتدفعهكانت

يأدونمكانأوزمنكلفيالفاتحونيرفعهكانالذيالشعارنعرفونحن

يمكنالأخيرالعرضفيهنافها.".الجزيةأوالقتالأوالإسلام9تبديلأوتغيير

ماثمةفليس،الإسلاميحكمهادولةفيحرأمواطنأ،دينهعلىيظلأنفردلأي

دينيبذلأن-الجزيةدفعهطريقعنلعقيدتهالاللدولةطاعتهأعلنوقد-يرغمه

.وأجدادهآبائه

الفاتحينالعربحلممنالمؤرخونجهله"ما:بأنالقولإلىلوبونيخلص

كثيراعتناقسهولةوفيفتوحهماتساعفيالسريعةالأسبابمنكانوتسامحهم

وبقيتالغاراتجميعوقاومترسختالتيولغتهمونظمهملدينهمالأمممن

(1)7(.العالممسرحعنالعربسلطانتواريبعدحتنقائمة

قبوليعني،ذهابهبعدحتىبهاوالتشبثالمنتصرلغةقبولانومعروف

.الحضارةهذهصاغتالتيوالعقيدةحضارته

)31

الاسلاميالفتحأهدافاهممنواحداًالطاغوتمنالِإنسانتحريركانلقد

134.ص)6(نفط616-617.ص)5(نفه
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التيللعقيدةالانتماءعلىالناسويرغمونأنفسهمالفاتحونيناقضفكيف

حملوها؟

الهدفهذاجذيةيؤكدماوالمعطياتالوقائعمنعلينايقضلوبون

شكأيمعهيتبقىفلاويوثقهيعززهوما،الفتوحاتحركةحملتهالذيالِإسلامي

خضعتالتيالشعوبجميععلىمنّأنالإسلاميلبث"فلمغموضأو

بذلكموجهأ،مشتركةوآمالًا،مشتركةمصالحالشعوبتلكفمنح..لسلطانه

ذلك!)8(.قبلمختلفهَمصالحذاتكانتأنهامعواحدغرضنحوجهودها

التاريخفيمغلوبيعامللمكماالمغلوبونعوملفلقد،فحسبهذاليس

بلعدوانايمنوحموه،الدينيانتماءهمالمسلموناحترمبعد:مناوقبلمن

العربوترك،السياسيالعربدستورالرعيةبينالعدلكان"لقد:عليهاعانوهم

(المشرق)فياللا-لينومطارنةالرومأساقفةوأظفوادينهمأمورفياحراراًالناس

")9(.والطمأنينةالدعةمنسابقاًيعرفونهلمماهؤلاءفنال،بحمايتهم

الخطاببنعمرالمنتصرالخليفةسلوكأزاءمنبهراًالوقتبعضيقفوهو

مقدارلنا"يئبتالسلوكهذاأنكيفويشيرالقدسمدينةفيعنه(الله)رضي

ناقغسهوالذي،المغلوبةالأممالفاتحونالعرببهيعاملكانالذيالعظيمالرفق

عمريردفلم.تامةمناقضةقرونبضعةبعدمعهالقدسفيالصليبيوناقترفهما

البطركمنوطلب،أصحابهمنقليلعددغيرمعهالقدسمدينةيدخلأن

الأمانالأهلينوأعطى،المقدسةالأماكنلجميعزيارتهفييرافقهأنصفرونيوس

فيالمسلمينعلىالعبادةوبتحريموأموالهمكنائسهمباحترامعهداًلهموقطع

عرضفقد،ذلكمنرفقاًأقلبمصرالعاصبنعمروسلوكيكنولم.بيعهم

سنويةوجزيةللأموالواحترامأمطلقأوعدلًاعامةدينيةحريةالمصريينعلى

0eصر،نفسه)8( 3 r)9(0152صنفسه
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طائعينالمصريونفرضي،الباهظةالرومقياصرةضرائبمنبدلًا،ثابتة

والتقئدالشروطهذهحدعندالوقوففيالعرببالغوقد..الثروطبهذهشاكرين

القسطنطينيةقياصرةعمالظلممنالأمرينذاقواالذينالمصريونفأحئهمبها،

.أ)01(النصارى

وتركت،معامتهماحسنتنفسها:الكريمةالهبةالسكانتلقىإسبانياوفي

عليهميفرضولم،منهمتضاةإلىوالمقاضاة،وتوانينهموكنائسهم"أموالهملهم

غيرمنللعربوخضعواطائعينبذلكإسبانياسكانفرضي..سنويةجزيةسوى

هؤلاءوكان،للنصارى"مفتوحاًهناكالمناصببابكانولقد()11(.مقاومة

..قليلغيروالنصارئالمسلمينتوالديكنولمغالبأ.الجيشفييشخدمون

الذينوهمشيء،كبيرفيطمعاًيسلموالمولكنهمالنصارىمنكئيروأسلم

مناصبتقفدعلىمئلهمقادرينللمسلمينمساوينواليهودهمفغدوااستعربوا

بحمايةفيهاليهودتمتعالذيالوحيدأوروبابلدالعربيةإسبانياوكانت.الدولة

جداًأ)12(.كثيرأفيهعددهمفصارورعايتهاالدولة

قوانينهملهمفكانالعامالنظاميص!قلاماكلللنصارى"تركصقليةوفي

ال!ويةالجزيةوجبايةخصوماتهمفيللفصلمنهموحكام.،والدينيةالمدنية

والأولاد")13(.والنساءالدينرجالمنتؤخذتكنلمالتي

الأهلينمعوئامعلىيكونواإأن:الثابتةالفاتحينسياسةمنكانلقد

..منهمطفيفةجزيةباخذيكتفواوان،وشرائعهمدينهميحترمواوان،المغلويين

.")14(..زمانهمفيالفاتحينجميعلعادةخلافاًوذلك

151.صوانظر135،صنفه)01(
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التيالأراضيأنذلكومن..التملكحقاحترامفي"بالغواأنهمكما

علىيزيدقفماخراجاًوايؤأنعلىإليهمأعيدتبالفتحالمغلوبينمناخذت

.(محصولاتها")13خمس

إأرقىفيراهاوالجماعاتالأمممنوغيرهمالفاتحينأخلاقبينيقارنوهو

عدلهموكان،النصرانيةالأممسيماولا،قاطبةالأرضأممأخلاقمنكثيراً

ونبلبعهودهمووفاؤهم،المغلوبةالأممنحووتسامحهمورأفتهمواعتدالهم

الأوروبيةالأممسيماولاالأخرىالأممسلوكويناقضالنظريستوقفمماطبائعهم

إليهتصلالمالتسامحهذابأنيؤكدآخرمكانوفي")16(.الصليبيةالحروبأيام

منعانتهوماالطاحنةالحروبمنسنةألفمنأكثرفيبهقامتبعدماأوروبا

بانهالقولإلىويمضي!)17(.الداميةالمذابحمنبهميتوما،المتأصلةالأحقاد

ماالمظالممنيقترفواوأن،أبصارهمالأولىالعربفتوحتعمي"أنيمكنكان

دينهماعتناقعلىويكرهوهمالمغلوبينمعاملةوشيئواعادةالفاتحونيقترفه

الأممجميععليهملتأئبتهذافعلواولو،العالمفينثرهفييرغبونكانواالذي

بلاددخلواعندماالصليبيينأصابمامثلولأصابهملهمخاضعةكانتالتي

كانالذينالسابقونالخلفاءأدركفقد.ذلكاجتنبواالعربولكن.سوريا.

النظمان،الجديدةالدياناتدعاةفيوجودهندرماالسياسيةالعبقريةمنعندهم

قطروكلوإسبانياومصرسورياأهلفعاملواقسراً،يفرضمماليستوالأديان

فارضينغير،ومعتقداتهموقوانينهمنظمهملهمتاركينعظيمبلطفعليهاستولوا

فيسابقأيدفعونهكانوابماقيستماإذا،الغالبفيزهيدةجزيةسوىعليهم

مثلمتسامحينفاتحينتعرفلمالأممأنفالحق،بينهمالأمنحفظمقابل

")18(.دينهممثلسمحاًدينأولا،العرب

.rAAص(نفط))5
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التالية:النتيجةالىيخلصأنالشواهدمنالمزيداستعراضبعديلبثوما

والمغلوبونالغالبونيؤلفولمعنها،الغالبونيرغبلم،القرآنشريعةهي"هذه

ومصالحواحدةومشاعرواحدةمعتقداتذاتواحدةأمةسوىالأمربدءفي

محترمينأقوياءالعربظلماالعربيةالدولةنواحيجميعالوفاقسادوتد،واحدة

أ)91(.مكانكلفي

)41

كثيراًفإنهحضاريمنظورخلالمن-أساساً-كتابهمادةيقدملوبونانوبما

سياقفيجاءتسواءالحضاريةالقيموبين،الإسلاموانتشارالفتحبينيربطما

شواهدبعضعرضأبنامزتولقد..المتحققةالنتاثجأو،المعطياتأو،الدوافع

المسألة.لأهميةنظرأأخرىشواهدنتابعأنهنانريدلكننا،الارتباطهذا

انتشرتومغاربها،الأرضثارقفيوثباتهاالإسلامشريعةانتشارفمع

جنبإلىوجنبأ..خطوةخطوة..الدينهذاحملهاالتيالطالعةالحضارةوثبتت

صنعتهاالتيوالحضارة،العقيدة:المفتوحةالأراضيفياللقاءهذايتحققكان

العربقهرواالذينالكثيرينالفاتحينمنأحدخلدفييدر"ولمالعقيدةهذه

وفنونهم،العربدينكفهموانتحلواالعربحضارةمقامحضارةإقامة-بعدفيما-

قديمة،دياناتالهندفيالإسلامأماموتقهقرت،لهلغةالعربيةأكثرهمواتخذ

فيهاوالرومانواليونانللفرسيكنلمالتيالقديمةالفراعنةمصرالإسلاموجعل

2(.01)0ْ.العروبةتامةعربية،قليلنفوذسوى

لهاأنفيجدوغيرهاالحضاريةالبطانةذاتالفتوحاتهذهبينيقارنوهو

نأذلكوبيان،العرببعدجاءواالذينالفاتحينلدىمثلهتجدلاخاصاً"طابعاً

يقيمواأناستطاعوادهان،وغيرهم..الرومانيالعالمعلىاستولواالذينالبرابرة

.27صنفسه)02(0061صنفسه)91(
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منبمشقْةيستفيدواأنجهودهمغايةوكانت،حضارةيؤسسوالم،عظيمةدولًا

حضارةبسرعةألأواالذينالعربأمرذلكوعكسصهروها.التيالأممحضارة

منتمكنواوالذينقبلها،ظهرتالتيالحضاراتعنالاختلافكثيرةجديدة

واتصلت،الجديدةحضارتهمعنفضلًاولغتهمدينهمإلنكثيرةأمماجتذاب

وعاداتهمالعربمعتقداتواعتنقتوالهنودمصركشعوبقديمةأممبالعرب

،")21(..وطبائعهم

يك!همحمددعوةلبواالذينالشجعانالقومهؤلاء"إن:لوبونيقول،الحق

منأقلفيالاتساعمنالروماندولةبلغتهمابلغتدولةأقاموا،واحدةامةوغدوا

وتمذناًإ)22(.هيبةالأرضدولأكثربدتالدولةهذهوإن،قرنين

نكسةالغربيةفرنسائارفعندالإسلاميالفتححركةتوقففييرىوهو

أوربالجعل(القارةاجتياز)فينصيربنموسىوفق"فلوكلهالأورباحضارية

من،يحتملماعلىأوربا،ولأنقذ،الدينيةوحدتهاالمتمدنةللأممولحققمسلمة

")23(.العرببفضلإسبانياتعرفهلمالذيالوسطىالقروندور

حتىامتدَ)نهبل،للإسلامالحضاريالتألّققرونعلىالأمريقتصرولم

..حالإلىحالمننقلهاأرضاًالأيدخللمالإسلامإن..الحديثةالعصور

واحترامالتحضرزمنإلىوقادهاوالتخففوالبربريةالهمجيةعصوربهاتجاوز

عمله)وأظهرالناسملايينأفريقيافيالإسلاممدن"9لقد..والتقدمالإنسان

"عبادةهناكانثارهخلالالدينهذامحاولقد")،2(.هناكمكانكلفيالطيب

22)5صنفسه)21( -136.Iw)176.صنفسه
267.صنفسه)23(

علي:كردمحمدكتابمنالأولالجزءمن74صفحةوانظر617-616صنفسه)24(

(.للحربالأولى)النتائج:لوبونكتابعننقلأ(العربيةوالحضارة"الإسلام

At

http://www.al-maktabeh.com



،النساءحقوقبهوتقذستالبثر،لحوموأكلالبشريةوالضحايا،الأصنام

والشعوروترقًيها،العامةالأخلاقتطهرالزكاةوأخذت،الأسرةروابطوتوطدت

واجباتعليهمأنيعرفونالشعوبسادةوألأ،القلوبيتخللوالإحسانبالعدل

بعضهذه..،ثابتةأسسعلىالمجتمعواستقام،رعاياهمعلىمامثل

()25(.الإسلامفيهينث!رمكانكلفيتنتشرالتيالحسنات

)51

الىيديهبكلتايشيرأنينسىلالوبونغوستافف!نأرنولد،توماسومثل

يسبقها،،الدوافعكلوراءيقفالذيالدافع..الإسلاملانثشارالأساسالدافع

الإسلامسرهوذلك..النجاحالىويقودهاالطريقلهايرسممعها،ويتعاشق

..الإنسانمعالتلاؤم..الكبرىوالأهدافوالقيمالمبادىء..تركيبه..نفسه

والتأثيرالجذبعلىوالقدرةوالقوةوالتماسكالوضوح..البشريةمطالبمع

كلوالإحسانالعدلمنبهأمروماالبالغالإسلاموضوحساعدالقدوالاقناع

منكثيراعتناقسببالمزايابهذهونف!ر،العالمفيانتشارهعلىالمساعدة

قياصرةحكمأيامنصارىكانواالذينكالمصريينللإسلامالنصرانيةالشعوب

فيالسببنفسركما،الاسلامأصولعرفواحينمسلمينفأصبحواالقسطنطينية

مأغالبةالأمةهذهأكانتسواءديناً،بالإسلامرضيتأنبعدأمةأيةتنضرعدم

مغلودة،)26(.

وأنسبقفيمالوبونيؤكدوكما،معروفهوكمابالقوةالإسلامينتشرلموءاذ

واتخذواالإسلامالنصرانيةالأقوامبعضاعتنقوأنحدث")ذافإنه،اليهأشرنا

منمثلهيروالمماالغالبينالعربعدلمنرأوهلمافذلكلهملغةالعربية

ا/74-75.ص)25(نفسه

.125صالعربحضارة)26(
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منيعرفوهالمالتيالسهولةمنالإسلامعليهكانولما،السابقينسدتهم

قبل!)27(.

..تملكهلاشيئأالآخرينتعطيأنتستطيعلا:إنكيقولمعروفمثلثمة

الاقبالبهذاليتحفقايبهونالموانتثارهالخصمعلىالإسلامانتصارفإنوهكذا

إيماناًيملكونلاأنفسهمالفاتحونكانلوالمدهشةالسرعةوبتلكالعجيب

يكنلم-الحق-فيإنه...الحماسإلىالاقتناعيتجاوزوأهدافهمبعقيدتهم

جعلتوالروحوالقلبالعقلفيكالجمروقدةكانلقدبل،فحسبوالتزاماًقبولًا

لحظةيتوانونفلايناديهمملحأمطلبأهناكوكأنركضأالعالميقطعونالفاتحين

النداء.تلبيةعن

شكيبقلم،الحربيةالأساليبفيوالرومالعربتساوى"فلما:لوبونيقول

سبيلفينفسهلبذل)مسلم(عربيجنديكللاستعداد،لهمالنصرتمامفي

28(.)"طويلزمنمنذالرومجيشفيوايمانوحماسةإخلاصكلولتواري،دينه

والسلطاتوالقياداتالأتوامكلعنيقالأنيمكنالرومعنيقالوما

وهزموها.أذرعتهاالفاتحونلوىالتيوالأمبراطورياتوالدول

اخلاصاً،وحماسةوالأكئر،وغيرهحميةالأشدالأحوالكلفيكانوالأنهم

بدورهمومنحوه،لهأوفياءفكانواالكثيرمنحهمالذيالدينبهذاإبماناًوالأعمق

والعطاء.البذلمنيستحقهما

2()V128-127صنفسه.

506صنفسه)28(
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سلهب:

للفهمدعؤ

،11

جمفيمااللهرسولعنيقولهمابعضإلنلنستمعتعالوالبنانمننصرانيمع

الذيلوقا()نظميالدكتورمصر:فيصنوهمع-اللهبإذن-قادممقالفيسنلتقي

الجميع.يعرفهيكاد

داخلاصهالموضوعيةبنظرتهالآخرهويتميزالذي(سلهب)نصريإنه

الإسلامبينالسلميالتعايشلتحقيقالدؤوبنجشاطهعرفكما،للحقالعميق

وعبر.الواقعمستوىعلىأوالفكرمستوىعلىإنْ،لبنانفيوالمسيحية

المناسباتفيالمحاضراتمنالعديدوالقىالفصرلمنالعديدكتبالستينات

"لقاءفأشهرهامؤلفاتهأما.نفسهمتوخياًالهدفالسواءعلىوالمسيحيةالاسلامية

)0791(.محمد(1خطى"فيوام()079"والإسلامالمسيحية

الأساسيةالملامح،ثلاثةمساراتفييتحركيك!مراللهرسولعنحديثه

ونبي.كداعيةوتقويمه،الكبرىانجازاتهيت!م!،الرسوللشخصية
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)21

بمعطياتنلتقي!الرسوللشخصيةالأساسيةالملامحعنالحديثفي

كتابهفي)كاريل(الانكليزيوالمفكرلوقا()نظميأكدهوانسبقبماتذكرنا

الذيالوجدانيالتأثير")1(،الذاتومحووالدعوةالتواضع9:،الأبطال9المعروف

،الرسالاتكاولي9!روكان."القلوبترتعشالضمائر،تهتز،الأعماقله"تضئي

الباطل،عدو،الحقنصيرغيوراً،أميناً،وديعاً،،لسانهوعلىقلبهفياللَهيعيش

قومهبينفاشتهريتيمأ،يقهرولاسائلًاينهرلا،محرومباضضعيفكلصديق

")3(.لرجلتتوفرأنهيهاتوفضائلبمزابا

خاطرةالمرءعليهيكونماوأوعىأقوىفي،والنضجالرجولةمكتمل"كان

أبعثته،تلتالتيوالسنونالأياماثبتتفقد،العاديبالرجليكنلموهووعقلاً.

منهطلباللهلأنالكثيراللهأعطاهفقد.وعالجهاوأدركهاالأموروعىمنخيرأنه

51تعدبل،والعقليةالخلقيةوالمزاياالفضاثلعلىاللهعطاءيقتصرولمالكثير،

تمتعاً،الجسديةوالقدرةالعافيةثوبفييرفلفجعلهبالجسدعلاقةلهماإلن

وما9وقادهاإ)4(0خاضهاالتيالمعاركفيجميعاًتجلتوبأسوجرأةعظيمةبقوة

إلىوانصرفالناساعتزلقديمحمداًمعاًانآنفيوالتأملالاكبارإلىيدعو

التمتعمنيمكنهوفيرمالذاأصبحيوموالتقشفالزهدحياةوإلىوالصومالنسك

نفعإلىتهدفلاأصيلةلأنها،رسالتهعنيصرفاهلموالغنىفالبحبوحة.بالدنيا

مثلالدنيابثؤونملمإأنهيأثبتوقدوالبشرإ)5(.اللهخدمةإلنبل،خاص

(.ام079-بيروت،العربيالكتاب)دار7Yصوالإسلامالميحيةلقاء:سلهبنصري()1

032.صنفسه)2(

(.ام079-بيروت،العربيالكتاب)دار86صمحمدخطىفي:سلهبنصري)3(

(J)صنفهAA - AV.

.A11صنفسه)5(
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القادةعظماءمنواحدهوفإذاوخاضها،الحروبقاد:الآخرةبشؤونإلمامه

راعونعمإداريخيرفكان،وجماعاتفرادىالناصأموروعالج.العسكريين

السياسيهوفإذاالناشئةالدولةعلى،العامالشأنعلىوأشرف.ومسؤول

")6(.البعيدةوالنظرةالسديدالرأيذوالبصيرالحكيم

مهامهفركم،وشؤونشؤونالأخلاقتهذيبمجال،في:يلهوكان

واضطلاعه،والحروبوالسراياالغزواتورغم،المتنوعةالكثيرةوأشغاله،الجسام

فيدروساًالمؤمنينعلىليلقيالكافيالوقتوجدفلقد..المسؤولياتبجميع

كانالذيالعظيمفذلك.وخطورتهمستواهمثلفيكبيرمسؤولببالتمرلاشؤون

اليتيم،،الأميذلك..اللَهأجلمنالدنيالفتحشعباًويعد،التاريختغييريحاول

عليهملهكمنبلند،إلىندّمنوالأمراءوالملوكالأباطرةخاطبالذيالفقير،

ذلك.والسماءالأرضبينالصلةيعيدانهفهكانالذيالملهمذلك..سلطان

وفي،المجتمعآدابفيدروساًالناسعلىليلقيالكافيالوقتوجدالرجل

إ")7(.السلامالقاءوكيفية،المجالسةاصول

عطفهُيحرمهمفلموأحفاد،لأولادوجدأبأنهينس"لم:يوهو،

المتعددة،والمؤهلاتوالمعطياتبالقيمالقيةالفذةبشخصيتهفكان..وحنانه

منحباهاوبما،وصفاتنعممنعليهااللةاسبغبماالفريدة،والجوانبالأبعاد

")8(.بنفسهقائماًعالمأ،كفهبذلككان،امكانات

والنبي،،الانسانمحمدعنالمركزةالمضيئةاللمساتهذهبعدثمةفليس

إنها.تعقيبأولتحليلضرورةمن،والأب،والمربي،والسياسيوالقاثد،

فيوذكاء،الحقعلىغيرةيتقدالذيالنصرانيهذالسانعلىبنفسها،تكشف

اللهعبدبنمحمدشخصيةفيالأساسيةالملامحعن..المتفردةالمزاياالتقاط

366-367.صنفسه)7(168.ص)6(نف!ط

273-274.ص)8(نفه
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الذينأولئكقالهو)نشقماوتؤكدتعيدوهي..والسلامالصلاةأفضلعليه

التجربةمنمفرداتهاتستمدلأنها!اللهرسولسيرةفيالجانبهذاعنتحدثوا

قائمأ"عالمأكانتإنها)سلهب(عنهايقولالتيالشخصيةلهذهالخصبةالغنية

".بنفسه

،31

غاية،مؤثرةرحلةفيبالقارىءيمضيهوبلالحد،هذاعنديقفلالكنه

هذهقدرتالتيالكبيرةالمعطياتعنيتحدثلكيوشجاها،عذوبتهافي

واقعفيتنفذهاأن،عينهعلىوالمصنوعة،اللهبإرادةالمختارةالفذةالشخصية

وضاءةلغعالمأبهاوتبني،والروخبالانكساراتمترعاًعالماًبهافتغيرالحياة

تلقاهاهديةأعظم،ومكانزمانكلفي،الإنسانبذلكفتمنحوتوحداً،وانسانية

علىآلى!اللهعبدبنبمحمد"لكأنيالحسابيقومحتىيتلقاهاأنيمكنأو

تشح،ولاتنضبفلامنهاينفقونوأخلاقيةروحيةثروةللمؤمنينيتركأننفسه

تثح؟")9(.أوتنضبيالنبيروحأنوهل.روحهبحجملأنها

الزمنمنالقصيرةالحقةتلكخلالاستطاعلقدمحمد.عظمة)هنا..

تلكبمثلالتاريخفيأحديستطعهالمواجتماعيةوروحيةخلقيةثورةيحدثأن

الاستقرار،ولاالراحةولاالهدوءعرفماالذيالرجل"هذاا(،إ)ْالمذهلةالسرعة

قوانينيشترعوأن،دولةقواعديرسيأن،الهائجالخضمذلكوسطاستطاع

دعاعارمةأخلاقيةلثورة"إنهاأ)11(،والاجتهاداتبالتفاسيرويجوأنظمةويسن

وهددتهوالكبرياءوالخيلاءالأثرةسوسنخرهمتداعياًمجتمعاًلينقذالرسولإليها

أ)12(.الدمالىالمتعطشالدمعصبيةجذورهمن

يعيدأنلهقذرالذيالعظيمالرجلمعطياتعنيحكيسلهبولمضي

ا.6Aص)01(نفه936.ص)9(نفسه
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هذاولا،تلكأوالفئةهذهلا،وحدهاللهيريدهبماوالعالمالانسانصياغة

"النبيالآخرةإلىالدنياالحياةتخومتأثيرهفتجاوز..ذاكأوالطاكوتأوالكاهن

لأنهالآخرةإلىالدنياحدودأثرهتجاوزبل،يمحىلنأثراًالدنيافيتركالعربي

إ)13(.الآخرةطريقإلىليدثهمالناسإلنربهرسولكان

اللذينوالمكانالزمنفي.فيها.بعثالتيالصعبةالبيئةفيفعلهوما

بتلكينتقلكيفالكبيرالرجلعرف"لقدعجبأأمراًكان،اللهإرادةلهمااختارته

حضارةجملعنالبعيدةالمستقرةغير،المتخلفة،المتقاتلة،المتنافرةالقبائل

لمدولةجعلءهنهاوالتنظيموالقوةالرقيمنمستوىالىالدركذلكمن..اثيلة

أعباءهاحملسنة"عشرون.")14(.معاصرةأخرىدولةأيةمستواهاإلىتبلغ

غابرفيمتغلغل،السنينمئاتمنذمستمرلواتعتصدى.واحد.رجلوأثقالها

غير-يعلنواحدرجل،فيهموالنافذونالقومسادةويتشبثبهيؤمن،سحيق

..مشركونكفرةالناسجميعإن-المستبدينواستبدادالظالمينظلمخائف

للسيف،إلَايحتكملامجتمعفيجذرياًتبديلاًالأوضاعتبديلعاتقهعلىويأخذ

بعد-الواحدالرجلذلك،الدمرابطةسوىبعضإلىبعضهمأعضاءهتربطولا

إيمانهالهلتعلنجميعهاالجزيرةقبائلتهب-والكفاحالجهادمنعشرينسنين

.")15(.لبشر.دانتأنلهايسبقلمالتيوهيبها،نادىالتيوبالمبادىءبه

يهديوحسبرسولًايكن)الم-بخ!النبيبأنالقولإلن)سلهب(ويخلص

ذلكمنيجعلانعلىفعزم،شعبوقائدزعيماًكانإنما،الِإيمانإلىالناس

(.Iأراد")6مالهوكان.للناسأخرجتأمةخيرالشعب

التحليلاتكلعلىيتأبىاللُهرسولأحدثهالذيالكبيرالتغسِروهذا

141.ص)13(نفسه

025.ص(نفسه1)5

164.ص)14(نفسه

904.ص)16(نفسه
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فيهالدفععواملعلىوالتأشيرتفسيرهويصعب،المعهودةالتاريخيةوالمواضعات

محمدونفذهاقادهاالتيالحركةأنالبدءمنذيدركوالمماوالمف!رينالباحثينعلى

الملموسوراءماإلىالجذورممتدةبالسماء،الأسبابمرتبطةاللهعبدبن

بأنالإقرارمنساقاًالىنفسهيَرالرجلهذاسيرةفيالتفكيريمعن9فمن.والمنظور.

01)17(.البشر.يعرفهاالتيغيردنيامنيكونانيكادبهوقامحققهما

،41

قلبأالمتألقالنصرانيهذا(،سلهب)نصريينحنيكلهذلكأجلمن

خامتيمعتعاملالذيالإنسانالنبيلشخصيةوتقديرأإجلالًاينحني.وفؤادأ.

النورأبصر..مكةإفي:العالمينفيأحديفعلهلممامنهماوصاغوالتاريخالانسان

بل،العالمفيالرجالأعظمأحدسيكونأنه،ولادتهساعة،أمهبباليمرلمطفل

.!إطلاقأ")18(!أعظمهمولربما،التاريخفي

علىتردادأوأكثرهاطرأ،الأسماءأشهريمحمداسمغدا9ذلكأجلمن

العالمفيالمؤمنينملايينأنوترداداشهرةوحسبه.القلوبأعماقوفيالشفاه

()91(.وباسمهاللهباسممقرونةشهادة،مرةمنأكثريومكل،يؤدون

ولكنوالرياحينبالورودليس،وبإرادتهاللهعينعلىمجدهيصنعيك!ضَوهو،

والمراراتبالعذابنبياًاجتازهاسنةوعشرينثلاثمدىعلىالمبهظةبالمعاناة

نزلتالتيالمصاثبتلك"لولاالسلامعليهفإنهيدريومن..والأحزانوالتغرْب

وقساوةوالمحنالشدائدلولاجراحأ،وجسدهنفسهفيحفرتالتيالآلاموتلك،به

يرشقولمالأقذار،عليهتلقلملو،وسخريةوهزءاضطهادمنعاناهمالولاالبشر،

ولما،تخفيوماتخبىءماواستوعبالحياةوعىكانلماكلهذلكولولا،بالتراب

.591ص)17(نفسه

42.ص)91(نفه

42.ص)18(نفسه
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2(.")ْ!إطلاقأ!اكبرهمبل،كلهالتاريخعبرالشعوبقادةأكبرأحدأصبحكان

عليهموالأنبياءالرسلإخوانهبينحتىلتميزهتلكومعاناتههذادورهأنعلى

عاش-لمجزكمحمدواحدالرسلبينليس.لا.9..والسلامالصلاةأفضلجميعاً

)12(11)اممانعمق،بيانعصف،كيانذوب،مدىبعد،وصعداعمقاًرسالته

،51

الذيالمؤثرالوجدانيالنداءبهذاالعجلىالصفحاتهذهنختتمأنأروعوما

)تفيض()اعينهمبانفقالاللُهكتابعنهمتحدثالذيناولئكمنرجلبهيخاطب

يلص!النصرانيالرجلخطابذاهووها.!)22(.الحقمنعرفوامماالدمعمن

ويحقالباطليزهقأننفسهعلىآلنالذيالرسولرسالةفيالحقمواطنبعمق

العالمهذافيويعذبهالإنسانيؤرقانشأنهمنمالكلالجوابويمنحالحق

واقعفيبل،فحسبوالقلوبالنفوسفيلايحيا،أنينبغيعبداللهابنيا"تراثك

يلقىمدرسةتراثك.عقباتمنيعترضهموماأزماتمنالبثريعانيمافي،الحياة

مهمامشكلةكل.جوابعندكلهسؤالكل.ودرسعظةيومكلمنابرهاعلى

.حلأ")23(آثاركفيلهانجد،وتعقدتاستعصت

ليسإنه،العالمهذاالرسولمنحهاالتيالرسالةقبالةيقفوهوالرجلأدركلقد

:كإنسانحياتهيحيالأنحقاً،يتحررانللإنسانأريدماإذاطريقمنغيرهائمة

ذلكسبيلهعنبكمفتفرقالسبلتتبعواولافاتبعوهمستقيماً!راطيهذا!وان

!)24(.تتفونلعلكمبهوصحم

142.ص)25(نفسه

.83آيةالماندةسورة)22(

.153آيةالأنعامسورة(24)

371.صنفسه)21(

693.صيمحمدخطىفي)23(
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بوكاي

بالعلموالتحدّي.الِإعجاز.

111

الكريم)القرآن:بوكايموريسالمعروفالفرنسيوالعالمالطبيبكتابيعذ

الدراساتمجالفيأهميةالوثائقأكثرمنواحداً()1(والعلموالإنجيلوالتوراة

التأكيددائرةفيدقيقمنهجيبشكلتتوظفكافةمعطياتهإن.المعاصرةالقرآنية

دائرةخارجمنمتخصصرجليدعلىتأتيأنهاوبما.القرآنلاعجازالعلمي

ريب.ولاأهميةتزدادفإنهاالإسلام

القرآني،النصتوثيقفهناك:اتجاهمناكبرفيالمعطياتهذهتتمحور

بوكاياعتمدةالذيالعملمنهجأيضأوهناك،والإنجيلبالتوراةمقارنتهوهناك

الصلةذاتالقرآنيةالمعطياتمعتعاملهخلالإليهاتوضلالتيالنهائيةوالنتائج

نتجاوزوسوف،الكتابصفحاتفيالأوسعالمساحةتمثلالأخيرةوهذه،بالعلم

فصولمعظمعبراليهايرجعأنالقارىءوبمقدورللإِيجاز،ايثارأعندهاالتوقف

.الأخرىالمحاورعندقليلًاسنقفأنناإلّا،الكتاب

،21

اعجازهذاتهبحذيحملالذيالقرآنيالنصتوثيق:الأولبالمحورلنبدا

.م7891-القاهرة،المعارفارد(1)
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وأتزييفأيمننصّهعلىحافظالذيالوحيدالدينيالكتابأنهذلك.المبين

نحن)إئا:اللهوعدعنتعبيراًيجىءهذاإن.نقصانأوزيادةأيةومن،تحريف

لحانظونأ)2(.لهوإناالذكرنزلنا

المسيحيةبينجوهرياًفرقأ"هناكأنهوالصددبهذابوكاييلحظهماأولإن

الثابتالوحينصوصفقدانبذلكونعني،المقدسةبالكتبيتعلقفيماوالإسلام

وثابتمنزلوحيهوالذيالقرآنلديهالإسلامأنحينفيالمسيحيةلدى

وحدودالمصدرطبيعة:باتجاهين-إذاً-يمتذالحاسمالفارقهذا)نمعاً")3(،

الوقتوبمرورتغدولكيالإلهيمصدرهاعنالأناجيلانحرفتفبينما.النص

السماءمنالقادمللإنجيلالأصيلالنصفقدوبينما،صرفةبشريةمعطيات

بصرامة،يحافظالكريمالقرآننجد،والانتقاصللزيادةفتعرضالأصيلةحدوده

(،عنهمالله)رضيالبررةالرؤادمنالدينهذااتباعوجهود،سبحانهاللهوب!رادة

القرونعبرإليهيُضافلاحيثالنصحدودوعلىالخالصالإلهيمصدرهعلى

فنصق،للشكمجالأيهناكأليس:واحدةكلمةمنهتنتقصولاواحدحرف

إأ)4(.الأولالنصنفسفعلأهواليومنملكالذيالقرآن

مكانةالنصتعطيالجدلتقبللاالتيالقرآنأصحةف!ن...أخرىومزة

العهدلاالصحةهذهفيالقرآننصمعيشتركولا،التنزيلكتببينخاصة

النبيعصرفيثبتقدالقرآنأنوهوبسيطلسبب.الجديد.العهدولاالقديم

يرمناحتى!الرسولعلىانزلأنبوممنتحريفلأييتعرضلم)وأنه(،!

(.هذا()5

.9الآيةالحجر،سورة)2(

.15صوالعلموالإنجيلوالتوراةالكربمالقرآن)3(

.145صنفسه)4(

.151صنفسه)5(
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فيثئتالنصأن:التوثيقبصددأخرى)معلومة(بوكاييضيفهنافها

تنزيلفور9:يقولالمسألةهذهعلىالضؤإلقاءأجلومن-لمجمر،نفسهالنبيعصر

وكانقلبظهرعنيتلونهحولهمنوالمؤمنونجًمِ!النبيكان،بأؤلوأوْلأ،القرآن

الصحةبعنصريْ،البدايةمنذ،يتمتعفالقرآنإذن.يدؤنونهصحبهمنالكتبة

وفي.يث!ن!النبيموتحتىهكذاالأمروظل.الأناجيلبهماتتمتعلااللذينهذين

قلب،ظهرعنيحفظأنيستطيعكانوإنيكتبأنالكلفيهيستطيعلاعصر

تعطيهاالتيالعديدةالتحقيقلامكانياتوذلكتقذر،لافائدةذاتالتلاوةتصبح

")6(.للنصالنهائيالتثبيتساعة

النصصحةوتحقيقوالتثبيتالجمععمليةتفاصيليستعرضأنوبعد

بانالقولالىيخلص،والتاريخيةالقرآنيةالدراساتفيمعروفهومما،القرآفي

لضبطوذلكالشهاداتمطابقةضرورةورُئي،الثّقةبمنتهى.."تفتالعمليةهذه

جدل")7(.بأيتسمحآيةأقل

لاالذيالمكتوبالوحيهوالقرآن.أن10:هيالحاسمةالأخيرةوالنتيجة

!)8(.علميخطأكلمنمعصومأكانولذلك،فيهشك

واحدةتعذ،كفهبوكايكتابعليهاسينصبُالتيالأخيرة)المعلومة(وهذه

نضهوصدقالكريمالقرآنإلهيةتأكيدبصددأهميةالمعاصرةالاختباراتأكثرمن

.سنرىكما..بالتاليوسلامته

)31

والِإنجيل،التوراةوبينالقرآنيالنصبينقيْمةمقارناتبوكاييجري

.'01ص(نفسه)1

.283صنفسه(A)155.صنف!ه)7(
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واليهودالنصارىالدارسونكانخاطئةأقاويلعرضأ،أوقصداًبهايدحض

تأكيدإلىهذهمقارناتهعبرويصل..القرآنازاءلفقوهاقدوالعلمانيونوالملاحدة

السابقة،الفقرةفيعنهتحدثنامماالمتفردالِإلهيومصدرهالقرآنيالنصتوثيق

التوراةأنبحقيقةالموضوعيينغيرالدارسينأولئكنفسهالوقتفييجابهانهكما

ماإذابشيءليستعنها،القرآنأخذويذعونصدقها،يزعمونالتيوالإنجيل

منالثالثالجزءنهايةفيبالتفصيلالقارىء"سيجدالجاد!للاختبارتعرّضت

وقد:واحدبحدثيتعلقفيماالقرآنبرواياتالتوراةرواياتمقارنةنتائجالكتاب

الخلقمسألتياختيارتمّفقدالمثالسبيلوعلى.العلميللنقدالكلخضع

ولكنا.التوراةأقوالمعالعلماتفاقعدممنهمالكلبالنسبةواتضح،والطوفان

الحديث.العلموبينالمسائلبنفسالخاصةالقرآناقوالبينكاملأاتفاقاًدسنور

فيعلمياًمقبولًاالنصينأحدبالذقةتجعلالتيالفروقملاحظةيمكنذلكومن

.مقبولغيرالآخرتجعلحينعلىالحديثالعصر

اليهودأنذلك.الأولىالدرجةمنأهميةذاتالبئنةالملاحظةهذه

أدنىدونوذلك،الزعمعلىيجمعونالغربيةالبلادفيوالملحدينوالمسيحيين

الموقفهذامثل..التوراةمحاكيأالقرآناستكتبأوكتبجمممحمداًبأن،دليل

أيضاً(السلام)عليهالمسيحبأنالقولإلىيقودالذيذلكعناستخفافاًيقللا

تلكعلىيعتمدمتىانجيلفكل..القديمللعهدباستلهامهمعاصريهخدعقد

عنينزعأنفكرةلهتعنالذيهذامف!رأيْ.القديمالعهدمعالاستمرارية

يحكمفهكذاذلكومع،السببلذلك،لثهكرسولصفته(السلام)عليهالمسيح

نأمنأكثريفعللمأنهيزعمون:الأحيانغالبفييكنًم!محمدعلىالغربفي

نأاعتبارهفيمطلقأيمنعلا،محاكمةبلاحكموذلك.والِإنجيلالتوراةنقل

لكنهم،مختلفةرواياتالحدثنفسعنتعطيقدوالإِنجيلوالتوراةالقرآن

وبالتالى،متماثلةأنهايعلنونثم،الرواياتاختلافعلىالسكوتيفضلون
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")9(.العلميةالمعارفتدخلعنيتحاشون

الخلقعنالقرآنرواية"أن:الأوروبيينالمؤلفينمنكثيرادعاءبهذاوشبيه

لكن!بالتوازيالروايتينلتقديموينشرحون،التوراةروايةمنكبيرحذالنقريبة

-يقولأعتقد"إنيالسابقةالفقرةفياكْدهوان،سبقماموضحاًيرذبوكاي

بمسائليتعلقففيما،جليةاختلافاتفهناكخاطىءالمفهومهذاإن-الرجل

يجديلادعاوىالقرآنفىِنكتشفالعلميةالنظروجهةمنمطلقاًثانويةليست

علىتحتوي،أخرىناحيةمن،التوراةأنكما.التوراةفيلهامعادلعنالبحث

1(.المَرآن")ْفيلهامعادللاتفصيليةمعالجات

منبالمزيدالمسألةهذهيناقشلكيبوكاييعودكتابهيختتمأنوقبل

منفقطيخلولا،سبقاهاللذينالتنزيليناستأنفوقد،القرآنإن9التفاصيل

هوبل،الأناجيلصياغاتمختلففيالبارزةالسمةوهي،الروايةمتناقضات

طابعه-العلومضوءوعلىبموضوعيةدراستهفييشرعمنلكل-أيضأيظهر

بأنالقولإلىويمضي"الحديثةالعلميةالمعطياتمعالتامالتوافقوهوالخاص

تبرزالقرآنفيالموضوعاتنفسرواياتمعالتوراةرواياتمنالعديد"مقارنة

التيالقرآنمقولاتوبينعلمياًالمقبولةغيرالتوراةدعاوىبينالأساسيةالفروق

)بالنسبةالقرآننصقفينجدحينوعلى..الحديثةالمعطياتمعتمامأتتوافق

يتعلقفيمانجد...التوراةروايةإلىتضافثمينةمعلومات(الموضوعاتلبعض

-دونادّعاءمنقيلماكلتدحضالأهميةشديدةفروقاً،أخرىبموضوعات

")11(.القرآننصيُعذحتىللتوراةيك!محمدنقلعن-دليلادنى

كانتالتيالخرافاتمنالكثيربأمانةتعكسوالانجيلالتوراةكانتوإذا

148-914.صنفسه)9(

.286-285صنفسه1()1

157.صنفسه)01(
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خرافةلأيالقرآننصقفيمطلقأمكانألاف!نه،النصينهذينتدوينزمنمنتشرة

أ)12(.القرآنتنزيلعصرفيمنتشرةكانتالتيالخرافاتمن

التيالمقولاتلرذ،والسلبيالايجابيباتجاهيهاالمقارناتهذهتكفيالا

بالكتبالقرآنعلاقةبصددأصحابها،يذعيهمما،علميأساسأفيعلىتقوملا

منتجىءالمقارناتهذهدامتما،تأكيدوبكلنعم؟سبقتهالتيالمحرفة

والهوىالكيتسربأنيمكنلاوالاستنتاجالعملفيعلميمنهجخلال

إ؟أالمنهجهذاعنفماذا..إليه

مسبقفكرأيدونلكوالكريمالقرآنبدراسةأؤلأقمتلقد9بوكاييقول

الحديث.العلمومعطياتالقرآننمقاتفاقدرجةعنباحثاًتامةوبموضوعية

أنواعاًيذكرالقرآنأن،الترجماتطريقوعنالدراسةهذهقبل،أعرفوكنت

الواعيةالدراسةوبفضل،وجيزةكانتمعرفتيولكنالطبيعيةالظاهراتمنكثيرة

لاالقرآنانمنهاالانتهاءبعدأدركتقائمةأحققأناستطعتالعربيللنص

الحديث.العصرفيالعلمنظروجهةمنللنقدقابلةمقولةأيةعلىيحتوي

بالنسبةأما.والأناجيلالقديمالعهدعلىالفحصبنفسقمتالموضوعيةونجفس

سفْرأي،الأولالكتابمنأبعدإلىللذهابحاجةهناكتكنفلمالقديمللعهد

العلممعطياتأكثروبينبينهاالتوفيقيمكنلامقولاتوجدتفقد،التكوين

عصرنا..رسوخأفي

جليبشكليناقضمتىإنجيلنصنجدفإننا..للأناجيلبالشبةواما

المعارفمعيتفقلاامراًصراحةلنايقدمالأخيرهذاوأن،حداطلوقاانجيل

")13(.الأرضعلىالإنسانبقدمالخاصةالحديثة

13.صنفسه(1)2133.صنفسه)12(

Al

http://www.al-maktabeh.com



أوفكرٍأيدونالصفر،نقطةمنالقرآنمعتعاملهيبدأالرجلفإنإذن

اليقين.ودرجةالبديهياتحذالبعضلدىتصلتدمسبقةاستنتاجاتأوقناعات

ومقارنتهاالقرآنفيالعلميةالآياتعنبحثاًتامةبموضوعيةعملهيواصلوهو

عنعديدةقرآنيةإشاراتهناكأنيعرفوكان..الحديثالعلمبمعطيات

كانفلعفهيدريومن.وجيزةكانتالأمربهذامعرفتهلكن،الطبيعيةالظاهرات

العلمية،النتائجوبينبينهاالاشاراتهذهسياقفيماتناقضلايجاديهدف

الجانبين،بينالوفاقلتأكيدمسبقةإيمانيةمحاولةتكنلم-الأساسفي-فمهمته

منهج..الثانيالطرفمعطياتضوءفيالأولالطرفمعطياتلفحصإنما

.ذاكأوالطرفلهذاالتمئزمنقدرأييتضمنولاسليم

للنقدالكلخضعالقدوالانجيلللتوراةفحصهتمنفسهوبالمنهج

والعلم،القرآنبينالكاملالوفاقتؤكدالنهائيةالنتيجةجاءتفإذا")11(،العلمي

فإنه،العلموبينوالجديدالقديمالعهدينبينعديدةوتناقضاتثغراتعلىوتؤشر

الجوانبأثارتالقدنفسهالعلميالبحثلقواعداحتراماًالنتيجةهذهتقئليجب

تطاعتقدأكنفلم.البدايةفىِالعميقةدهشتيالقرآنبهايختصالتيالعلمية

شديدةبموضوعاتالخاصةالدعاوىمنالحدهذاإلىكبيرعدداكتشافبإمكان

منأكثرمنذكتبنم!فيوذلك،الحديثةالعلميةللمعارفتماماًومطابقةالتنوع

يألييكنلمالبدايةفي9العملمنهجإلىيشيرأخرىومرةقرناً".عشرثلاثة

حكمكلمنمتحررةبروحالنصوصهذهدراسةطرقتوقد.بالاسلامإيمان

.")13(..تامةوبموضوعيةمسبق

الوصفإلىخاصبشكلمنتبهاًالقرآنتناولت..":فيقولحديثهيواصل

بعضدتةاذهلتنيلقد.الطبيعيةالظاهراتمنكبيرحشدعنيعطيهالذي

النمقفيإلَاتدركأنيمكنلاتفاصيلوهيالظاهراتبهذهالخاصةالتفاصيل

(1f)144.ص)13(نفسه.148صنفسه
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الظاهراتهذهنفسعناليومنملكهاالتيللمفاهيممطابقتهاأذهلتني،الأصلي

أدنىعنهايكؤنان!محمدعصرفي)نسانلأيممكناًيكنلموالتي

إ)16(.فكرة

الآياتلتفسيرالضروريةالأدواتبصددمهمةمنهجيةٍمسألبماالىيشيروهو

الحضارةعصرمفئ!روذلكفي)بماالقرآنمف!ريأانالكريمالقرآنفيالعلمية

لمالتيالآياتبعضتفسيرفيقرونوطيلةحتماًأخطاواقداالعظيمالإسلامية

وتفسيرهاالآياتهذهترجمة)ن.الدقيقمعناهاإلىيفطنواأنباستطاعتهميكن

منا.قريبعصرفيايبكثير،العصرذلكبعدالأممكنأيكنلمصحيحلثكل

الآياتهذهلفهموحدهاتكفيلاالمستجرًةاللغويةالمعارفأنيتضمنذلك

دراسةإن.التنؤعشديدةعلميةمعارفامتلاكإليهابالاضافةيجببل،القرآنية

كلماوسندرك.عذةتخصصاتعاتقعلىتقعانسكلوييديةدراسةهيكهذه

بعضمعنىلفهماللازمةالعلميةالمعارفتنؤعالمثارةالمسائلعرضفيتقدمنا

")17(.القرآنآيات

التفاسيرتملكلاحيثثانيةالمسألةهذهيثيرلكيالكتابنهايةفيويعو

وهذامعها.التعاملأدواتتملكتكنلممواضيعفيالفصلالقولالقديمة

معالتعاملبصددزمنياًبعداًبرضرحتتضفنانكريمتينلآيتينمصداقاًيجيء

بعلمهيحيطوالمبماكذبواإبل:المطلقبصدقهاوالتسليمالقرآنيةالمعطيات

يتبينحتىأنفسهموفيالآفاقفيآياتنا"سنريهم.")18(،.تأويلهيلألهمولثا

بالمعلوماتالقرآنيةالمقولاتمقارنةمنبذألا:بوكاييقول.،)91(الحقألْهلهم

المعلوماتمعالقرآنيةالمقولاتتوافقإن.الحديثالعصرفيثبتتالتي

هذافيالعامةبالمعتقداتمقابلتهاأيضاًالمهممنولكن،يتضحالحديثة

145.صنفسه)16(

93.الآيةيون!،سورة)18(

146.صنفسه)17(

.orالآية،فصلتسورة)91(
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كانحدأيإلىندركحتىالقرآنتنزيلعصرفيسائدةكانتوالتيالموضوع

القرآنيعرضهاالتيتلكتشبهمعلوماتحيازةعنبعيدين،الفترةهذهمعاصرو

فييعرفوالمالمعاصرينهؤلاءأنفيشكأدنىهناكوليس.المسائلهذهفي

المعرفةمعطياتانذلك.اليومنحنندركهمثلماالوحيهذاتفسيرالعصرذلك

واضحةمعرفةيكتسبوالمالمتخضصينأنوالواقع.قفشرهعلىتعينناالحديئة

2(.عشرإ)ْالتاسعالقرنخلالإلأالمسائلهذهعنماحدّإلى

الندوةلمنظمةالرابعاللقاءفي(الحديثوالعلم)القرآنعنلهمحاضرةوفي

Aعامآذارفيالإسلاميللشبابالعالمية VAالمنهجالأذهانإلىبوكاييعيد،أ

هوأبحاثيمدىعلىالثابتاهتمامي"كانكتابهفياعتمدهالذيالمحايد

الطبيبيتناولكما،والعلمالقرآندراسةتناولتأنياعتقاديوفي،الموضوعية

الداء.تشخيصأجلمنجمعهايمكنالتيالدلائلكلمقابلًاالمريضملص

سذدالذيهوليسالإسلاميبالدينالِإيمانبأناعترفشيءكلوقبلوأؤلًا

ليتبدوكمااليومعنهاأعثرالتيالحقيقةعنالبح!وإنماالبدايةفيخطاي

ككتابالقرآنإلىانظرجعلنيالذيوالجوهرالأساسهيالوقائعإن.ظاهرة

.")21(..اللهعندمنمنزل

،51

هذا؟بحثهعبربوكايإليهاتوصلالتيالنتائجهيما

الفقراتعبرالنتائجهذهبعضعلىيدهوضعقدالقارىءأنريبلا

بوكاييعلنحيثالأخيرةالأسطرفيبهمزتالتيتلكريبولاوآخرها،السابقة

الله.عندمنمنزلككتابالقرآنإلىينظرجعلتههذهالعلميةدراستهأن

233.صوالعلموالإنجيلوالتوراةالكريمالقرآن)02(

المذكور.باللقاءالخاصالكتابمنالثانيالمجلد675،صفحةانظر21()
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منقدرأييتضمنلاواحدتفسيرإزاءالدراسةهذهوضعتهلقد

عصرفيمطلقأمعروفةكانتماحقائقيتضمنكهذاكتاباًأنوهو،الاحتمالات

الأعنهاالنقابيكشفلمحقائق،طويلةبقرونالعصرهذابعدوحتى،تنزْله

كتاباًان..وحقائقهوأدواتهالحديثالعلممناهجخلالومنالأخيرينالقرنينعبر

يمكنلا..الناسمنطائفةأوفردأ،إنسانوضعمنيكونأنيمكنلاكهذا

السر،يعلمالذيالمريدالمدبرالعالمالخالقاللهعندمنآتيأيكونأنالَا

السماء.فيولاالأرضفيشيءعليهيخفىلاوالذي

عديدةزواياومن،مرةمنأكثرالحاسمةالأخيرةالنتيجةهذهيطرحوبوكاي

الكتابهذاأنوهيالواحدةالبؤرةفيتصثجميعألكنها..شتىتحليلاتوعبر

وضعمنيكونأنيمكنلاالحديثالعلممعطياتمعالبئناتآياتهتلتقيالذي

فيالدهشةيثيرماأول)إناللهعندمنتادماًيكونأنالأيمكنلا..انسان

المعالجة.الموضوعاتثراءهومرةلأول()القرآنيالنصهذامثليواجهمنروح

وعالمبالأرضالخاصةالموضوعاتلبعضوعرضالفلكوعلمالخلقفهناك

أخطاءالتوراةفينجدحينوعلى.الإنسانيوالتناسلالنباتوعالمالحيوان

لو:أتساءللأنذلكدفعنيوقدخطأ.أيالقرآنفينكتشفلاضخمةعلمية

نأالمسيحيالعصرمنالسابعالقرنفياستطاعكيف)نساناً،القرآنكاتبكان

مجالأيهناكليس؟الحديثةالعلميةالمعارفمعاليوميتفقأنهاتضحمايكتب

التعليلما..الأولالنصنفسفعلأهواليومنملكالذيالقرآنفنمق،للشك

تعليل،أيهناكليسرأيفي3الملاحظةلتلكنعطيهأنيمكنالذيالإنساني

..العربيةالجزيرةشبهسكانأحدبأنللاعتقاديدعوخاصسببهناكل!ي!إذ

العلميةثقافتناقرونعشرةبحواليتسبقعلميةثقافةيملكان)يومها(استطاع

")22(.الموضوعاتبعضيخصفيما

.145صوالعلموالإنجيلوالتوراةالكريمالقرآن)22(
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محاور:ثلاثةعلىتتحركبوكاياليهايتوصلالتيالنتائجبانالقوليمكن

يأتيأنالقرآنتنزلعصرفيعاشإنسانبمقدوريكونأناستحالةأؤلها

مثلمنأخرىنصوصوثمةالمحور.هذاسياقفييجيءالسابقوالنمق.بمثله

طابعذاتبحقائقيصرخأن-أميْأأمرهبدايةفيكان-لإنسانيمكن،كيف

نأدونوذلكيكؤنها،أنالعصرذلكفيإنسانأيمقدورفييكنلمعلمي

العلميةالنظر)وجهةوان.؟إ)23(.الوجهةهذهمنخطاأقلعنتصريحهيكشف

العصرمنالسابعالقرنفييعيشإنساناًأنمعقوليةبعدمالخكمإلىتقود

أفكارأمتعددةبموضوعاتيتعلقوفيماالقرآنعبريصدرأناستطاعقدالمسيحي

في.عديدةبقرونذلكبعدإثباتهأمكنمامعوتتفقعصرهأفكارإلىتنتميلا

")24(.للقرآنوضعيتفسيرهناكليسرأي

بتلكننبهرلاكيف،الحديثةبالمعطياتالقرآننصنقابل"عندما.و.

منذعاش)نسانفكرعنصدرتأنهاافتراضيمكنلاالتيالدقيقةالتحديدات

المقولاتمنكثيراًأنتصؤرالإنسانيستطيع"لاوتقريبأ؟أ)25(قرنأعشرأربعة

عصرفيالمعارفحالةبسببوهذابشر،تأليفمنكانتالعلميةالسمةذات

0()26(0ْيمحمد

يمكنبما--كذلكنلتقيالايجابيةالأدئةهذهوازاء،نفسهالمحوروعلى

كونهجانبالىالكريمالقرآنوهوان،نفسهالهدففييص!ثسلبيأدليلأاعتباره

الوقتفيف!نه،الحديثالعصرفيالأعنهاالنقابيكشفلممعلوماتتضمن

ربما،عصرهفيسائدأكانمماخاطئةمعلوماتأيةقبولعلىتأئىنفسه

بطلانه.يئينلكيالحديثالعلمجاءثم،وبديهياتكمسفمات

.015صنفسه)23(

.591صنفط)25(

015.صنفسه)24(

.286صنفسه)26(
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قرناًعشرأربعةمنذ،لإنسانيمكنكان)كيف:السؤالهذايطرحبوكاي)ن..

الخلْق()عنالعصرذلكفيالشائعةالروايةالحذهذاإلىيصخحأنتقريبأ،

أخيرأالعلماثبتبمعطياتوحدهبمبادرتهوبالتصريحعلميةأخطاءباستبعادوذلك

التيالحاسمةالنتيجةهذهإلىيخلصانيلبثوماعصرنا؟ا)27(،فيصختها

التيالخرافاتمنخرافةلأيالقرآننصقفيمطلقأمكانالابنا:مرثأنسبق

.(YA)االقرآنتنزيلعصرفيمنتشرةكانت

المعطياتبينالتامالتطابقعنيتحدثفإنهالنتائجلمسارالثانيالمحوراما

الثلانةالمحاوربينتداخلأهناكأننلاحظأنويجب،الحديثوالعلمالقرآنية

محددةنقطةمعتتعامللأنهاوهناكهنامتعاشقةامتداداتهانجداننابحيث

فيتماماًبئنبشكلالمصاغةأوبهاالموحىالعلميةالأمورمعظم"إن..واحدة

مكانوفي.بوكاييوْكدهكذاأ)92(،الحديثالعصرفيإلْاالتأييدتتلقلمالقرآن

)الجيولوجيين(طبقاتهاوعلماءالأرضتاريخعلماءإن.".:يقولآخر

اندهاشمثلجداًمندهشون-فعلأ-هموالنباتالحيوانعلمفيوالمختصين

فيوالسبب.الدهشةتثيرطبيعيةبظواهرتتعلقالقرآنفيأفكارلوجودالأطباء،

للتفشرتحاأنهاعلىنحكمتجعلناالعلمبتاريخالعمقةالمعرفةأنذلك

علىيحتويالحديثالعصرقبلكتابيوجد"هل:يتساءلثمإ)3ْ(،البشري

حتىالقرآنكتابمثلالعلممستوىعلىومتقدمةالقرآنلأحكاممجانسةاحكام

به؟إ)31(.يقارن

التطابقالمحور:هذاعلىتتحركبوكايكتابمساحاتمحظمأنوالواقع

)32(.المختلفةمجالاتهفيالحديثالعلمومعطياتالقرآنبينالمدهث!

.173نفمهص)27(

.146صنفسه)92(

2/672.صنفه)31(

213.صنفسه)28(

2/671-672.العالميةالندوةمحاضرة)03(

الصفحاتالخصوصوجهعلىانظر)32(
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)المحورالنهاثيةالنتيجةإلىالحالبطبيعةيقودانوالثانيالأولىوالمحوران

نأيمكنلاف!نه،للقرآنالإلهيالمصدرجازمحاسمبتأكيديعلنالذي(الثالث

العلميةالقرآنحقائقإن..لدينايتقرْر"هكذاالأحوالمنحالبأيةبشرياًيكون

البشرليددخللاالقرآننصوصأنعلىجميعهاتدلمحفها-فيشرحناها-كما

لاالذيالمكتوبالوحيهوالقرآن"ان..")33(..فيهشكلاوحيوأنهافيها،

الإِنسانيستطيعوإلا.")34(.علميخطأكلمنمعصوماًكانولذلك،فيهشك

وهذابشر.تأليفمنكانتالعلميةالسمةذاتالمقولاتمنكثيراًأنتصؤر

إلىينظرأنتمامأْالمشروعفمنلذا.جًمن!محمدعصرفيالمعارفحالةبسبب

أنحيثجدأخاصةمكانةلهتعطىوأناللهمنالوحيتعبيرأنهعلىالقرآن

العلميةالمعطياتعلىاحتواءهأنوحيث،فيهالشكيمكنلاأمرصحته

حقاًالمحاولاتعقيمة.وضعيتفسيرأيتتحدىكأنهاتبدوعصرنافيالمدروسة

")35(.الماديةالاعتباراتعلىفقطبالاعتمادللقرآنتفسيرلايجادتسعىالتي

والغيبالدينموقعتعزْزذاتهابحدْالنتيجةهذهإنبل،فحسبهذاليس

اجتازأنهوظنعليهماللقضاءاعتمدهقدالحديثالعالمكانالذينفسهبالسلاح

العلمأنالبعضيرىحيث،العثرينالقرن"في:بنجاحهذهالالحاديةمهمته

العلميةالاكتشافاتتبرز،الدينيةللمعتقداتالقاضيةالضربةاغطىقدالحديث

147،148-914،،016-161172-173،

،187،918،091ء174،175،917-018،183-184،186،18

،191-291234232،023،021، 802،302،02-202،1 891،،f91,

والتوراةالكريمالقران9كتابمن926،271286،،237،246،247248،

إ.والعلموالانجيل

.277صنفسه)33(

.283صنفسه)34(

.286صنفسه)33(
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فحصأفحصهبعدالإسلاميالوحيمظاهرلبعضالغيبيالطابعالحديثة

موضوعياً!)36(.

الماديةتكادعصرفيشحانهاللهمنمنحةبمئابةتجىءالنتيجةهذهإنثم

لوقاثعإشارات(القرآن)في"وجدنافإذا.الجذور.منالإيمانتقتلعفيهالزنديقية

الماديةفيهتحاولعصرفيقيمتهاتبرزالتيالهبةتلك،اللُهمنهبةفذلكعلمية

الإيمانحسابعلننفسهاتفرضان-العلميةالقاعدة-ذاتالزنديقية

..")37(.بالثه

المنظور:غيرالمستقبلعنمتحدثاًقرناً،عشرأربعةقبلاللهكتابيقلألم

يكفلمأو!إالحقأنهلهميتبينحتىانفسهموفيالآفاقفيآيلأشاسنريهمة

شهيد؟!)38(.شيءكلعلىانهبرثك

2/673.العالميةالندوةمحاضرة)36(

(rv)2/675.نفسه

.53الآية،فصلتسورة)38(
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نت:يوراد

الآخر1معالتعامل

،11

يذ(الحضارة)قصةبكتابه(ديورانت)ولالمعاصرالأمريكيالمؤلفاشتهر

للحضاراتتؤرخالتيالكتبأشهرمنواحداًيعدوالذيمجلدأ)1(،الثلاثين

القرآنعنهذاكتابهفيتحدثولقد.المتشابكةالمعقدةمساراتهاعبرالبشرية

وحضارته.،وانتشاره،الإسلامعنتحدثكما!،والرسول،الكريم

الإسلامموقفعنهذاكتابهفيالرجلقالهالذيمانعرفأنهنانريدونحن

يصفهاالتيالفتوحاتحركةأعقابوفي،خلال،المسلمينغيرمنالمنتصر

أعقبهوالذيالعربجزيرةعنهتمخضتالذيالجللالحادث5بانهاديورانت

بحقوأنهربوعهافيالجديددينهأونشرالمتوسطالبحرعالمنصفعلىاستيلاؤها

()2(.الوسطىالعصورفيالاجتماعيةالظواهر)أعجب

،21

أتباعبهاحظيالتيالدينيةوالحريةالتسامحيلحظماأكثرديورانتيلحظ

القاهرةوالنشر،والترجمةالتأليفلجنة،الثانيةالطبعة،وآخرينبدرانمحمدترجمة())

Clqlv- Mi.

./1317الحضارةقصة)2(
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منبدءً،المختلفةالتاريخيةمراحلهوعبر،كافةالإسلاميالحكمظلفيالديانات

والجماعاتال!ئمعوبرحّبتفلقد.العثمانيبالعصروانتهاةالأولىالفتوحاتلحظة

والجماعاتالشعوبهذهكانتمما"محررين"واعتبرتهمكافةبالفاتحينالدينية

لسلطاتالأولىالضحيةبمثابةالدينيةالقاعةوكانتواضطهاد،وقسرظلممنتعانيه

الإسلامي.الفتحقبلما

أديانهمعلىالبقاءأوللإسلامالانتماءبينالناسيخئرونالمسلمونجاءفلما

ترك،الإسلامدولةجناحتحتبانضواثهماعترافاًالجزيةدفعمع،ومعتقداتهم

وأالانتقاصصيغمنصيغةأيةمنوحموها،الدينيةحريتهملهؤلاءالفاتحون

،والحكامالأسروتبذلالتاريخيةالتغئراترغمذلكعلىالحالواستمر.العدوان

هدْيعلى،الفاتحونبهاتعاملالتىِوالمبادىءالأجداد،وضعهاالتيالقاعدةلأن

عبرالمسلمةوالأخلاقالمسلمالعقلتحكمظلت،يرسولهوسنةاللهكتاب

والأديانالتجاربعرفتماالإسلاميةالحياةفيثابتأتقليدأأصبحتلقد.العصور.

مابينيقارنوهومرةمنأكئرديورانتعليهيؤكدالذيالأمر،معشارهعثرالأخرى

.غيرهفعلهوماالإصلامصنعه

واليهود،،والزردشتيون،المسيحيونالذمةأهل"كانالأمويالعصرفي

فيالمسيحيةالبلادفيلهانظيراًنجدلاالتسامحمنبدرجةيستمتعون،والصابئون

بكنائسهمواحتفظوا،دينهمشعائرممارسةفيأحرارأكانوافلقد،الأيامهذه

وقضاتهملزعمائهمفيهيخضعونذاتيبحكميتمتعونوكانوا..ومعابدهم

")3(.وقوانينهم

كانكما،كنيسةالفعشرأحدالاسلامبلادفييقوم"كانالعباسىِالعصرفي

الاحتفالفيأحراراًالمسيحيونوكانالنار.وهياكلاليهودمعابدمنبهيرعددفيها

المسيحيةالأضرحةلزيارةآمنينأفواجأيأتونالمسيحيونوالحجاجعناً،بأعيادهم

.13أ-ا13/03نفسه)3(
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والذينالبيزنطيةالدولةكنيسةعلىالخارجونالمسيحيونوأصبح..فلسطينفي

حكمتحتآمنيناحرارأأصبحوا،البطارقةيدعلىالاضطهادمنصوراًيلقونكانوا

فيانطاكيةواليعئناذهذامنابعدالىالمسلمونذهبلقدبل..المسلمين

يقتلأنمنالمختلفةالمسيحيةالطوائفليمنعخاصأحرسأالميلاديالتاسعالقرن

الاسلاميةالبلادفيالرسميينالموظفينطوائفوكانت..الكنائسفيبعضابعضها

")4(.المسيحيينمنمئاتتضمْ

لهموأطلقوا..طئبةلئنةمعاملةالبلادأهلالفاتحون"عاملالأندلسفي

")5(.نادرةقليلةأوقاتفيالأاسبانيابهتتمتعلمماالدينيةالحرية

القوطمنسبقوهممنحكممنأفضلكانحكمهم"أنفيهشكلاومما

العالمفيالعامةالشئونتصريفعلىزمانهمأهلأقدركانواولقد،الغربيين

هيئةتنفيذهاعلىتشرف،والرحمةالعدلعلىقائمةقوانينهمفكانت،الغربي

الأحوالمعظمفييحكمونالمغلويونالبلادأهلوكان.النظامحسنةقضائية

!)6(...منهمموظفينأيديوعلىقوانينهمحسب

المسلمونفيهاتنفلعاماًالتيالأربعينفترةكانتفرنسا،غربيجنوبوفي

الأديانبينعاديغيرتسامحمنالإقليمأهلبهيتصففيماقويأثراذاتهناك

أ)7(.المختلفة

منبلغمعاملة9يعاملونوالمسيحيوناليهودكانوالأيوبيينالسلاجقةعصروفي

إلىتطلبمسيحيةجماعاتعنيحدثونناالبيزنطيينالمؤرخينانولينهاتسامحها

.A(أ)الظالمينالبيزنطيينحكامهاليطردواإليهايأتواانالسلاجقةالحكام

.131-13/132نفه)4(

292./13نفسه)6(

322./13نفسه)8(

.13/282نفسه)5(
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الدينيةالحريةمنكبيربقدرواليهودالمسيحيون"تمتعالعثمانيينظلوفي

وقد.فيها.طرفاًالمسلمونيكونلاالتيالأمورفيشرائعهمبتطبيقلهموسُمح

هذا-البلقان،اليونان،رودس-الإسلاميالحكمتحتوقعتالتيالأقاليمفضلت

حتى،البنادقةاوالبيزنطيينأوالفرسانحكمظلفيالسابقةأحوالهاعلىالحكم

أحسنإلى()السلطانحكمتحتصارتفيهاالأحوالأنارتأتنفسهاالمجربلاد

هبسبرجإ)9(.آلايامعليهكانتمما

إلىذهبواالذينالمسيحييناندادهوبينالقانونيسليمانبينديورانتويقارن

أنهذلك"منهموأكرم!أجرأفيجده،الوطنيةللقوىضروريأمرالدينيالانسجامان

)تشريننوفمبروفي.تامةحريةفيديانتهمممارسةفيواليهودللمسيحسِن"رخص

حريمةتعتبرالكاثرليكيةاللرثريةوألمانياوانجلزااسكتلنداكانتحينم5611(الثاني

عنبالافراجسليمانامر،جريمةالبروتستانتيةتعتبرانو)سبانياإيطالياكانتكما

منجعللقد.بالقوةدينهعنفردأيتحويلفيراغبغير،مسيحيسجين

1(.")ْوالبرتغالإسبانيافيالتفتيشمحاكممنالفازينلليهودآمنأماوىامبراطوريته

مسجداًعشرخمسةللمسلمينكانأزميرففي.آخر.مثلًايضربوهو

السلطاتإنبلفحسبهذاليس.معابدسبعةولليهودكنائسسبعوللمسيحيين

يأضدالأرثوذكسيةاليونانيةالكنيسةحمايةوالبلقانتركيافيتتولىكانتالعثمانية

)11(.والصلواتالعبادةأثناءازعاجأوتحرَش

المسيحيين،منأكملرجالأكانوا-يلوحكما-المسلمين"فإنشديدبإيجاز

فيارتكبواوقلما،بالمغلويينرحمةمنهموأكثرللعهد،منهمأحفظكانوافقد

عامفيالمقدسبيتعلىاستولواعندماالمسيحيونارتكبهماالوحشيةمنتاريخهم

16/011.113،)9(نفسه
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،31

المسلمونمنحهالذيالفرصتكافؤمبدأهناككانوالحريةالتسامحومع

نجدإننا.مخالفيهامعالأرضفىِحاكمةقوةأيةتفعلهلمفيما،الدينفيمخالفيهم

السفمويرتقون،وقدراتهمطاقاتهمعنيعئرون،الإسلاميةالحياةنطاقفيهؤلاء،

ويبنونالإدارةويتسنمون،المسلمينمواطيهممعجنبإلىجنبأ،فوقإلىصعداً

وأعدواندونكاملةالاجتماعيةحياتهمويعيشونبالمالولحظونالحضارة

.انتقاص

وبرعوا،واثروا،ووئامامنفيالمسلمينمعإيعيشونوالنصارىاليهودظللقد

..الحكومةفيعاليةمناصبالىالأحيانبعضفيوارتقوا،والمعارفالعلومفي

وكان..حرْياتهمبكاملبينهمفيمايتزاوجونوالمسيحيونالمسلمونوكان

،آمنونوهم،حريتهمبكامليغدونالدينرجالوغيرالدينرجالمنالمسيحيون

وأ،زائرينأو،للعلمطلاباً(الإسلام)عالمإلىالمسيحيةأوروباأنحاءجميعمن

.")13(مسافرين

الىللانتماءيهرعونالاسلاميةغيرالجماعاتأبناءوجدناإذا)ذننعجبفلا

هذافيوالاقناعٍالجذبوقوةالاختيار،حريةأنعرفناإذاندهشولا،الإسلام

رهبعنبعيداللإِسلامالانتماءالىالحشودهذهقاداالذينوحدهماهما،الدين

أكدكمايؤكد،ديورانتهوفها.والمنافعالفرصرغبوعن،والارغامالقسر

الديني،الإرهابأبجدياتتعرفلابيئةفيأنهكيف،قبلهمنالباحثينعشرات

للمسلمينالمتاحةالحياتيةالمكاسببكافةيحظوالكيللمخالفينصدرهاوتفتح

"وفيالذاتيةالدينهذاوبقوةحراًاختيارأالأللإِسلامالانتماءيكونلن،أنفسهم

رسالةمن،للمسيحيينجاذبيةمنالإسلاميللدينكانماعلىنحكمأنوسعنا

.-13/131132وانظر،-13692/792نفسه)13(
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بمائتيالوتتذلكفيالمسلمينغرناطةسكانعددتقدرامr)اعامفيكتبت

.الإِسلاماعتنقواالذينالمسيحيينأبناءمنمنهمخمسمائةعداماكئهم،ألف

")14(.المسيحيينحكمعلىالمسلمينحكميفضلونالمسيحيونكانماوكثيراً

،الأولونالمسلمونينتهجهاكانالتيالدينيالتسامحخطةمنالرغم9فعلى

الزردشتيينوجميع،المسيحيينمعظمالجديدالديناعتنق،الخطةهذهبسببأو

الهلّينيةعجزتوحيث..اليهودمنوكثيرون،منهمجدأقليلاًعدداًالأ،والوثنيين

الرومانيةالجيوشتركتوحيث،عامألفدامتسيادةبعدقواعدهاتثبتأنعن

مسيحيةمذاهبفيهالأتالتيالبلادوفيأمرها،علىتغلبهاولمالوطنيةالآلهة

العقائدانتشرتكلهاالأقاليمهذهفي،الرسميالبيزنطيةالدولةمذهبعلىخارجة

بأصولهواستمسكوالهوأخلصواالجديدبالدينالسكانوآمن،الاسلاميةوالعبادات

الدينواستحوذ،القدامىآلهتهمقصيروقتبعدأنساهمواستمساكاًإخلاصاً

الأندلس،وحتىالصينمنالممتدةالبلادفيالشعوبمئاتقلوبعلىالإسلامي

تخففآمالأفيهموبعث،حياتهموصاغ،أخلاقهمعلىوسيطر،خيالهموتملَك

يعتنقونهمنعددبلغحتى،والأنفةالعزةإليهموأوحىومتاعبها،الحياةبؤسعنهم

بينهمالدينهذايوخدالأنف!،منالملالين()مئاتالأيامهذهفيبهويعتزون

")15(.السياسيةوالفروقالاختلافاتمنبينهيكنمهماقلوبهمويؤلف

13/792.)14(نفسه
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لوتا:

النبّوةأخلاق

،11

وهوالكثير،وكتبالكثيرفيهقيلوقد،يطوليد2اللُهرسولمزاياعنالحديث

الباحثينتمذالثميةللمعادنبمنجمأشبهالمزاياهذهلأن،مفتوحمشروعذلكمع

كماالمتأئقةالخصائصهذهبعضنتابعأنهنانريدإنما.بالمزيددائماًوتعدهم

لهأتاحمماوالوجدانالقلبفيوألقاًالعقلفيذكاءًاللهحباهنصرانيرجليراها

يكتبوهوأحياناًليكادحتى،الأعماقحتىفتهزهالخصائصهذهيعايشأنمعهما

.جسدهفيالقشعريرةوتسريأوصالهترتعشأن،يبكيأن،يصرخأنعنها،

اعتيادهمجعلهمالذينأنفسهمالمسلمينمنلكثير-للأسف-هذايتأتولم

فيهمتختلجولالحرفمعهلهميهتزلابها،وتحدّثهم،كهذهخصائصعنالقراءة

للحق،محبةقلبهيشغالذي،النصراني،الرجلهذاأما.فؤاديخفقأوجارحة

.أخرىقصةلهفإن،العلياالنبؤةلخصائصوعشقأ

عنشثمنذتميّز،-ج!اللهرسولبنإبراهيمأخوالمصر،أقباطمنطبيبإنه

تنثشتهعلىأبويهإلحاحورغم،للحقالعمسِقوإخلاصهالموضوعيةبنظرتهالطوق

المسلمينشيوخمجال!يحضركانماكثيراًفإنهصبيّاً،كانمذالنصرانيةعلى

حفظإنهبل..والسلامالصلاةعليهرسولهوسيرةاللُهكتابإلىبشغفوششمع

.عمرهمنالعاشرةيتجاوزولماالكريمالقرآن
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حياتهفي)محمدو()1(والرسولالرسالة:)محمدأبرزهاالكتبمنعدداًألف

مصرأديباتمنواحدةمنتزؤجأنهالىنشيرأنننسىولا()2(.الخاصة

الحقمعركةفيظهيرخيرلهفكانت(عبدالله)صوفيالسيدةوهيألا،المعروفات

اوكتبمماالكثيرتتقئلتكنلمبيئةفيالمتألَقةكتاباتهعبرخاضهاالتيوالصدق

.قال

،21

اكتوىقدرجلالمتحذثأندامما،الانطلاقونقطةالزاويةحجرمنلنبدا

ويتمردطوقهايكسرأنيقدرفلم،مكانكلمنوبقومهبهأحاطت..التأليهبخرافة

رسالةإن..أكيدأوعزمأعميقاًوحرصاً،حاذأوذكاء،الحقفيجرأةأوقيمنالأعليه

)عل!المسيحساقتالتيالأكذوبةهذهعلىرذالأولىاللحظةمنذهييمحمد

جوهرهاعنبرسالاتهمفخرجتالألوهيةمواقعإلىوالأتباعالأنبياءمنويخره(السلام

الحقمكانهاإلىعامةالنبوةترذلكيالبدءمنذتجىءيك!محمدورسالة..وروحها

(،السلام)عليهمريمبنالمسيحتنصفماأولفتنصفوالتوحيد،()البشريةمن

"لاعظيمأظلماًتزييغهاغذالتيالخالصةالمجردةالحقيقةعنتدافعماأؤلوتدافع

تأليهعلىالأرضشعوبدرجتوقد..الإسلاميةالنبوةمعنىفيتأليهشبهةولاتأليه

وبينبينهمالربطذلكلمثلمعرضينأيضاًالرسلفكانوالأجداد،والأبطالالملوك

فييعتقدواأنلأنفسهمتركوالوالناسأتربفما،الأسبابمنبسببالألوهية

نحوعلىالألوهيةصفاتمنصفةلهوأنالبشركسائربشراًليسانهالنبياوالرسول

منهانذكر،القرآنآياتفيمتكرراًمتواتراًالتنبيههذاتوكيدنجدولذا.الأنحاءمن

إلهإلهكمأنماإلييوحىمثلكمبشرأناإنما)قلالحصرلاالمثالسبيلعلى

والحيلولة،المطلقةالتسويةبهمقصودمعنى)مثلكم(كلمةتخئروفي!)3(..واحد

.ام959-القاهرة،الحديثةالكتبدار،الثانيةالطبعة)1(

.011الآية،الكهفسورةr().أم969-القاهرة،الهلالدار)2(
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نجدبل.الأحوالمنبحالالبثعريةمستوىفوقالرسالةأوالنبوةبفكرةالارتفاعدون

ارسلناكفمااعرضوا)فإنالشورىبسورةجاءفيماالمعنىهذامنأصرحهوما

!حالرسولتنبيهالاَيةهذهفيوظاهر!)،(...البلاغالاعليكإنْحفيظا،عليهم

أنهكمايعدوها،انلهوليسبها،كففالتيرسالتهوحدود،مهمتهحقيقةإلىنفسه

(.فوقهاأ)ْيرفعوهأنللناسلي!

لشيكروللرسولبحدودهاالبشرية"توكيدبأنالقولإلىلوقانظميويمضي

كفه.الرسولوتاريخكئهاالرسالةكيفيةبهتنطقمعنىهوبل،فحسبالآياتبلفظ

غيرمندينهإلىلدعوتهموانبرىالناسإلىبعثرسولأولهوالإسلامرسولان

يشعرواأنللناسأريدفقد.للألبابالخالبةللأبصارالخاطفةالمعجزاتمنمدد

لهوليس،يملكونمماأكثرالخوارقمنيملكلا،وصدقاًحقاًمئلهم)رسولهم(أن

البشرية،قدراتهممننابعاًاهتداؤهميكونكياليهمالأمروإنما،عليهمسلطانمن

بذلاكانلقد.والضمير.العقلمعدنعنغريبتأئيربغيرالذاتياقتناعهموعن

يحترمصرفعقليبأسلوبالهدايةإلىالدعوةتأتيهأنرشدهطورفيالبشريللعقل

للطورموافقةجاءتالإسلامدعوةأنعلىاخرىقرينةوتلك.وبداهتهفطرته

.ورشداً")6(،ونصوحاً،تاريخاًللبشريةالطبيعي

صيغةكونهارغمأخرىبصيغة)بشرئته(تؤكدياللهرسولسيرةفيواقعةوثمة

ألم؟أوحزنتخلومنالمتفردةالسيرةهذهنسيجفيمساحةأيةلكن،مؤلمة،محزنة

منذوالأحزانالآلامعليهاتجتمعتكادالنبيهذاحياةبأنيقولليكادالمرءإنبل

المنتهى.حتىبدئهالحظة

الوقائعتحكي..البشريةتأكيدبصدد..الألوهيةشبهةنفيبصددهناها

.48الاَية،الشورئسورة)4(

98.-86صنفسه)6(

85-86.صوالرسولالرسالةمحمد)5(
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ذلكليكون!()الرسولأكبادفلذاتالموتتخطفلقد9وتؤكدتنفيلكينفسها

فيالناسدعوىفتسقط،آدمبنيسائرعلىامتيازلهلي!الرسولالبشربأنايذانأ

لكانتالبشرعلىيجريالذيغيرعليهيجريكانفلو،بهالاهتداءعنالتقصير

وكيف؟منههمفأين،الرسولهذااستطاعةدوناستطاعتهمبأنالحجةلبعضهم

ويم!هضرأ،ولانفعألنفسهيملكلا)مثلكم(هوبلبه؟لهمطاقةلابمايكففون

الاهتداءنثمدمنلكلعادلةوأسغسوئةقدوةففيه.مرةبعدمرةوالثكلالسوء

والاقتداء()7(.

)31

يكونيكادوهو!الرسولنبغملامحمنآخرأصيلملمحإلىينقلناهذاإن

الحسنة.والأسغوالممارسةبالفعللهوتأكيدألسابقهامتدادأ

المذهلة،البساطةحذإلىالبشريبالموقعوالتثبثالتمئز،رفض)نه

نأالأيمكنلاكهذارجلًاإنيقولأنعلىالمرءيرغمالذيالعجيبوالتواضع

نفسه،يلزمأنعلىبالتاليقديراًالسماء،بأسبابمتصلأ،اللهعندمنقادماًيكون

رجلأ...منهمواحداً..أصحابهمعدائماًيكونأنعلىالعليا،القئةفيوهو

مماأدنىبل،يعيشونكماويعيش،يأكلونمماأدنىبل،يأكلونكمايأكلعاديأ

اللهعبادسائرتحتهومن.سواهلااللهفوقه.السماءهولسانفرد،رجل...يعيشون

يفرقبل،يشفقبلكبْر.ذلكمنيداخلهأنيأبىالرجلهذاولكن.المؤمنينمن

سرائرفييحاربهأنقبل،سريرتهفيالزهولحربكلهانفسهويحشدذلكمن

العزّةمنلهتموما،الناسعلىالهدايةمنأنعمبمايالرسولهذاأنولو.لَابعيه

منجناحعليهكانلماواعتز،كلهبذلكاعتذ،السلطانمنلهاستقاموما،والأيادي

الذيبالحقأصحابهيطريه.طائلةبمزيةويعتزماثلةبقيمةيعتدإنمالأنهاحد

أناإنما،مريمابنالنصارىأطرتكماتطرونيلا9:لهمفيقولعنهيعلمون

(V)88.صنفسه
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تعظيمأفينهضوناصحابهمنجماعةعلىويخرج."ورسولهاللهعبدفقولوا،عبدالله

بعضأ")8(.بعضهميعظمالأعاجميقومكماتقوموا"لاتائلًا:ذلكعنفينهاهم،له

والتميَزالزهوضدجميكافحوالرسولحياتهمنالأخيرةاللحظاتوحتى

بعدهليسالذيبالتواضع..عليهأصرالذيبالموقعنادرهَببطولةمتثئثاً،والِإعجاب

تحاملوقد،لهخطبةآخرفي.تجاوز.بعدهلي!الذيالذاتوبتجاوز..تواضع

فهذاظهرألهجلدتكنتمنألاالناس"أيها:قالالمسجدإلىوبرزنفسهعلى

إليئاحبّكموإنألا..منهفياخذماليفهذامالًالهأخذتومن!منهفليستقدْظهري

يملكولا.."!النفسطيبوأناربيفلقيتحلّلنيأو،لهكانإنحقاًمنيأخذمن

ناالأالعليا،الِإنسانيةالمواقفوتهزه،المتفردةالقيمتبهرهالذيالنصرانيالطبيب

فيفعلتهعمالقرّائهيحكيأنوإلْاأوأروع(عظم"ماالواقعةهذهيتابعوهويصرخ

،قشعريرةجسميفىِسرتإلأتذكرتهاأوالكلماتتلكتلوتمرةمن"فمانفسه

كلأبعْدَ.ذراهادونالرقابتنخلعشاهقةقمةإلىالأرضفيوهدةمنأنظركأني

منأخرجتهمإذ،والفضلوالرحمةوالبراطدايةمنلقومكالقاسمأباياقذمتما

النفس،طيبربكتلقىكىالمقاصةهذهإلىبحاجةتراكالنور،إلىالظلمات

العدل.مبدأعندكالعدلولكنتأخر؟وماذنبكمنتقدمماقبلمنلكغفروقد

")9(.وسيلةولي!خلقعندك

الحق،منعرفكلماعينهتفيضالذي،الأمينال!نصرانيهذاكلماتوتكاد

رسولعنكتابهبهايختتمالتيالموكرةاللمساتهذهفيكقهالأمرتختصرأنتكاد

إلنويخلصويبكييضحك.وينبهر.يسخر..ويقارنفيتساءل..رسالتهوعنالله

كلويتضاءلباطلةدعوىكلعندهتتهافتالذيالفصلوالقولالحاسمةالنتيجة

جانبفي(العالمحكامأمنالهلافيتالأغرارهؤلاءسلطان"ماتزييفأوتحريف

منوياالدنيا،حاكمويا،السماءلسانيا،القاسمأباياالسلطانمنأنتأوتيتما

.183-182صنفسه)9(.185-917صنفسه)8(
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الأحد؟المهيمنإلافوقكفليى،سلطانآدمبنيمنأتباعكعلىسلطانكيعلولا

منأهونأوسلطانكجانبإلىواستطالواعلوامهماجميعأاولئكسلطانهباء

والبأسالعنتمنانتهيتوقد،سلطان-برؤوسهمودارفتنهمإذ-فتنكوما.الهباء

ينبغلمالذيوالسؤدد..المبينوالفتحالمؤزر،النصرإلىوالمطاردةوالحصار

تيهأصابكولاخيلاء،ركبتكولا،رأسلكدارفما..بعدمنولاقبلمنلأحد

وخفضدثهتواضعاًسلطانكنمومعوتزدادهوناًالأرضفيتمشيكنتبلوزهو!

ماآكلعبدأنا"انما:تكريرهمنتمللاالقولوتعيدتقولوكنت!للمؤمنينجناح

مناكبركنتأنككلهاالمسألةلباب)نالعبدأ!يجلسكماوأجلسالعبد،يأكل

لست!عليك"هؤن:فتقولويرتعد،يديكبينرجلأيدهث!.الكبير.سلطانك

وحدهاالكلمةهذهمجدإن.."بمكةالقديدتأكلكانتامرأةابنأناإنماملكاً،

هذهفيبأجمعكأنت.أجعينالقياصرةوأئهةكافةالغزاةفتوحنظريفيليرجح

1(.أ)ْ!الأمينالصادقأيهاأضخمهاوماالكلمة

دارسيهاتمنح(والسلامالصلاةأفضل)عليهاللهرسولسيرةفإنأيضاً،

أجلمنونحن.والتعاليمالقيممنأخرىحشوداً،المطلوبيْنوالذكاءبالحساسية

جميعاً،منهايقطفلكيوهويسعىلوقانظمينتابعأننحاوللنالموضوعوحدة

دعوىإسقاط،الصفحاتهذهبهبدأناالذيالأصيلالخطبمتابعةنكتفيإنما

صوبنادرةببطولةوالاندفاعوالخيلاءوالزهوالكبْرعلىالحربإعلان،الألوهية

والتواضع.التجردمواقع

له:طبيعياًامتداداًويعتبرالخطبهذايرتبطآخرملمحمننقتربنحنهاثم

الايمانبين،والعملالفكربيننظيرهقلالذيوالتوخد،الذاتمعالباهرالصدق

كانتمهمالازدواجيةظلأيثمةلشإذ..والممارساتالقيموبينوالتنفيذ،

أوليعلىعزتبإرادةيطويهاأنع!ماللهرسولقدرالتيالثنائياتهذهبيندرجتها

918صنفط)01( - ( AV.
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مقياس!أؤلفإنلننظر،..!اللهرسولإلأعليهيقدرلموبتفؤق،الرجالمنالعزم

فيولقيالخطوبامتحنتهمتىبهاإيمانهمبلغهورسالةصاحبصدقبهيقاس

،الاسلامدعوةبهتقاسالذيالمقياسكانوأئاً..والاضطهادوالبلاءالعنتشيلها

الرسولشخصخدمةمنهاالغرضأنعلىدليلشبهولاواحدأدليلًافيهانجدفلن

بعيد.أوقريبمنجمير

سربهفيآمناًكان.وشظفأضيقاًذلكمنفبدل،عليهموشعاًالرزقموفوركان

بالنسب،قومهبينوالمكانةالكرامةموفوركان.وارتياعاًومطاردةقلقاًذلكمنفبدل

لاأعزلوحيدأكان.وازدراءوتحقيراًأهانهذلكمنفبدل،المنيعوالحسبالرفيع

عاصمتهواولياءالكفروحراسالشركائمةوهم،قومهعلىأحدنصرةفيلهأمل

فيبسببهاواوذوا،لهمبأنفعالرسالةهذهكانتفماأهلهاما.منهالمستفيدون

منأكثرالتهلكةمنلهتعرضلماوتعرضواأشخاصهموفيأعمالهموفيأرزاقهم

المنافع،منشيئاًعليهمليضفيالنجاحلهايكتبحينالدعوةمضمونكانوما.مرة

ومتاعهاالدنيانعيممنحظاًأوالبشر،مراتبفوقمرتبةلرسولهيجعللاالدينفهذا

فيوراثةولاملكاً،وليستنبوّةفهذهكلأ.آلهعنفضلأالناسسائرحظوظفوق

وامتيازسيادةمنذلكقبليك!الرسوللقبيلةكانمايمحوالدينهذابلكلأ!.النبوة

هوالرسولوهذا.المشطكأسنانسواسيةالدينهذافيفالناس.الأركانوطيد

وأن،بالتقوىالأحبثيعلىلقرشيولاأعجميعلىلعربيفضللا)أنه:القائل

جميعاًالأالدنيابموازينلصاحبهاتحمللادعوة(.موضوعةالجاهليةعصبية

الرئاسةذهابالأوظفرها-نجاحهاافتراضعلى-لقومهتحملولا،الخسران

يظفرولم،المبينالفتحوتمالظهورالدعوةلهذهكتبوحينبل.الجاهوضياع

وفقراءجندهعامةحظمنأقلالأالدنياإقبالمنحظهيكنولم،بمغنمصاحبها

..كافةللمؤمنينكئهالأمرصاربل،فئةعلىفضلًاالناسمنلفئةيجعللم،رعيته

.)(هوى")1مطيةوليستو)يمانمبدأدعوةإنها

.915-157صنفه)11(
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فيعليهالثباتمقياسهيكنلمإنالإيمانيقاسابماذالوتانظميوشساءل

علىسبيلهفيالصبرمقياسهيكنلموان؟لليأسوادعاهاحلكةالظروفأشد

حرجولعل،الماديمنأقسىمنهاالمعنويلعلنوعكلمنلمكارهوإنها؟المكاره

هذايساوملم.العنفمنبلغمابالغاًالبدنيوالإيذاءالضربمناعتىفيهاالنفس

فنونكثرةعلىرسالتهموضعفيواحدةلحظةالمساومةيقبلولميك!الرسول

محلفلا،وعقيدتهلدعوتهالأمرتعرضفحيثما..المحنواشتدادالمساومات

لامنشأنأهذاشيئاً؟الأمرمنيملكمنشأنأهذا..بواعثهاقويتمهمالمجاملة

هولذلكالمامور؟العبدازاءهاهو،نفسهوهوىمرادهأقوىقاهرةقوةعليهتسيطر

مساومة!شي؟)12(فلاالأمرمنلَكَ)لَيْسَربّهلهيقولالذيحقاالأمينالرسول

،مكانكلفيوحقروشجّضربالقد(شيئأ؟الأمرمنيملكلامنيساوموكيف

غاضبأربهيكنف!لأ!غضبعليهباللُهيكونأنخوفهسوىشيءذلكمنيعنهفلم

فلا،مذلّلوثراءمؤثلملكالىالحالبانقلابتمنّيه()وقريشيباليلافهوعليه

الصدقهوهذايكنفإلأمبالاةبغيرعنهويعرضعبنطرفةذلكمنشيءفييفكر

مغامرأمساوماًالمقاييسهذهصاحبمنتجعلمقاييسارتكستفقدوالصادق

ا)13(.مغنمطالب

اللحممنيشبعفلمالعربجزيرةلهدانتالذيهذامغنمطالبيكونوكيف

دونليمرانوالشهرينالشهروان،كيف؟الأعلىبالرفيقلحقحتىالمرققوالخبز

التمر:ا،سودينعلىالطوالالأسابيعيعيشونوأهلهوهوكيفنار؟بيتهفيتوقدأن

يحذثنالكييك!اللهرسولبيتيدخلوهولوقانظميإلىنر%خالألناوماوالماء؟

:هناكلقيهعما

فياحديؤتلمالذيالرجلزهدعلىالتعليقفيغثفضولكلام"كل

فتصغرالعيانرايربهبرهانيرىأنهلولا،أوتيكماأصحابهعلىسلطاناًزمانه

.A11-951لصفحاتا،نفه(1)128.3الآية:عمرانآلسورة)12(
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أهلهعلىويؤثر،خصاصةبهكانولونفسهعلىويوكرفيها،وماالدنياعينهفي

عندمرهونةولرعهماتقدأليسشيئأ.لغدهيذخرولا.خصاصةبهمكانولو

المبين،الفتحأوتيوقد،منازعغيرالسيْدهوهو،ومن،عيالهتوتفييهودي

يسودبأنلانفسهيسودبأنمشغولًاكانولكنه.المعاندينرؤوسلهوعنت

زوجاتهنرىأنعجبفلا.كثيرونيطيقهالاالزهدفيشاهقةقمة..الناس

فيهلك،القرآنبشريعةالغنائمخمسيملكالذيوهو،الضيقبهذايتضخرون

أدنىزوجاتيرَيْنوهن.شيثاً.الطيباتمنلاَلهيستبقيولاالصدتاتفيذلك

الذيالرجلهوذلك..والزينةبالرفاهيةوأحظىرزقاًمنهنأوسعشأنأالمسلمين

أقدركانفإنهعجزا.ولافقرالانفسوغنى،ضرورةلاطبعأعندهالزهدكان

الاقتدارعلىعندهمقذمأكاننفسهعلىالاقتدارأنلولاالبذخعلىالقادرين

!)14(.والطيباتالمناعمعلى

عبادةالىالموبقةالأصنامعبادةمنالملايينحؤل"الذيالرجلهووذلكم

منيغدولم،والايمانالسضوالىوالانحلالالضياعومن.العالمينرثالله

؟()15(.الحطامزخارفمنالدنياطلابعليهيقتتلمماشيئاًآلهأولشخصهجهاده

)51

المثلضربعلى.الدنيا.الحياةاغراءاتتجاوزعلىتدرتههذهنبيئ

بأفيأخذيقابلهلاالذيالمتواصلالعطاءوفي،الذاتمعالتوحدفيالمعجز

موقفكلفي.هو.هوانه..والمتاعالمغانمطلابيعرفهممامقياسأومنطق

كانفمن..وحاشاه..تتناقضولاتتجزألامذهلةوحدة..سلوكأوتصرثأو

فيأنملةقيدولو،زمانمنلحظةولوأفيتنازلوالتجزد،الارادةهذهكليملك

وسلوكياتهمواقفهلكلالمضادالتيارفي--وحاشاهفيندفعالمكانمساحات

(4i)14.ص،الخاصةحياتهفيمحمد)15(.861-831لصفحاتا،نفسه
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خبيثأالمتوهميكونألاهذا؟يصذقأنأبلهأولساذجايمكن؟!ومعطياته

مسمومأ؟

ضئيلةولوثغرةايجادفي،السبلاعيتهموقدهؤلاء،حاولذلكأجلمن

تجربةمنيدخلواانحاولوا..المتوخدةالفذةالشخصيةهذهعلىالهجوملشن

تدوالموضوع.أبداً.ذلك؟علىقدرواأتراهم!التسعهزيجاتهفي!الرسول

فجاءت،بهالخاصةوالجزئياتالتفاصيلكافةضوءوعلىالكفايةفيهبمانوقش

فتشؤهها.الطاعنينوجوهتضربلكيالنتائج

الموضوعفيالنصرانيالكاتبهذاهقالمابعضنقتبسأننريدهنالكنْنا

(.الخاصةحياتهفي)محمدسماهكتابألهخصصالذي

يمتلككان"فلقد-سحالرسوللشخصيةالتاليالتحليلمنلوقانظميينطلق

لهقوةفهي،وظائفهتستخدمهولاوظائفهويستخدم.حيوئتهتملكهولاحيوئته

نقائصه.فييعذضعفأوليستمزاياهفيتحسب

يسخرهالأنه،بهتعصفنوازعتكنلمولكنهاالنوازعمعطليك!عيكنلم

فيوجليلجميلهومايطلبحينالانسانبهيكرمالذيالمستوىفيكيانهفي

وعفَتهتساميهمنتضاعفبل،قدرهمنتهدرلاالتيالجليلةالجميلةالصورة

.")16(.(.عنهناللُه)رضيالتسعبزوجاتهبنائهأمرفيذلكوبيان.وطهره

وظروفها.الزيجاتهذهدوافععنبالتفصيليتحدثلكيهذابعدينتقل

لكننا،التفاصيللمتابعةأيدينابينالذيالكتابإلىيرجعانللقارىءويمكن

ثقلهالهاواقعةعندالمؤلفمعنقفاننلبثمالكيالسريعبالتأشيرنكتفيهنا

الاستتاجاتكلتصفعبأنكفيلةذاتهابحدَوهي،كفهالموضوعبصددومغزاها

..زوجات"تسع..يقينأوواقعمنلهاسندلاالتيالماكرةوالتاويلاتالخبيثة

04.-93صنفسه)16(
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إلىبهأفضتالتيبالظروفالعبرةبالعدد،ليستالعبرةولكن،بالقليلليسعدد

محورهاهوكانالتيالأحداثإلىترجعاجتماعيةظروفومنها،بينهنالجمع

نفسيةظروفومنهاآثارها،ببعضوالالتزامالمسؤوليةمننفسهيعفيأنيمكنولا

قدَرناإذاالأفهمهاحقالظروفهذهنفهمولا.ومراميهعواطفهإلىمرجعها

طويلةمرحلة(.عنهنالله)رضيالتسعمنزواجهقبلعمرهمنالطويلةالمرحلة

والرجولةالعارمالشابفترةهي،الزمنمنقرنربعمداها،عمرهمنخطيرة

هيواحدةامرأةبعلكانبل.الحريممنالعديدللعددزوجاًفيهايكنولمالفتية

وهوتزؤجهاعاماً.عشروخمسةبنئفتكبرهعنها(الله)رضيخويلدبنتخديجة

والأربينالخامسةتناهزوهيوقيل،الأربعينفوقوهي،والعشرينالخامسةفي

قرنربع.الخمسينفيهووكان،الأقلعلىوالستينالخامسةفوقوهيوماتت

أخاالزوجهذالوكانابنهاسنفيلشابمقنعاًالواحدةالزوجةهذهفيهتكنلم

تكنلمقرنربع.نفسهعلىسلطانذاتمتوفدةبل،جامحةنقوللا،شهوة

حصرلاالذيالتعذدإلأتعرفلاوالبيئة،عليهمفروضأفرضأالواحدةالزوجةفيه

ذلكومع.الزمنذلكفيهتاكعليهامتفققيمةالزواجفيللتوخدوليس،له

عنها،اللهرضيالمسنةخديجةالأالطويلةالفترةتلكطيلة!محمديتزوجلم

ومجونوشرابلهوأخايكنلم.زواجبغيرأوبزواجصاحبةسواهاينشدولم

الزمن.منالحقبةلتلكقريشفيالمرموقةالبيوتأبناءمننظرائهكسائروميسر

كانواأنهمالأأحد،لدىمستفربأذلككانلمامجانةأخايك!محمدكانولو

نهضيوم!الرسولعلىبالمطاعنيتشذقونماأولبهيثدّقواأنجديرين

ما)انهم(.والطهر.والاستقامةالتعففمنعليهاينبنيوم!اللهعبادةإلىبالدعوة

صحيحةكانتانهالوهذهعناسكتهمالذيفما،التهمفيالتلفيقعنتوزعوا

لاواحدلشبالبذاء،منرموهماكثرةعلىببالهمتخطرلمولكنها؟مشاهدة

بالتزاممشهورأوكان،ذلكنقيضعلىالشخصيسلوكهفيكانإنه:سواهيعقل
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.!)17(...الشهواتعنوالبعدوالطهرالعفة

.السيرةتوخدأوالسلوكفيتكمنواقناعأتألقاًالنئوةنقاطأشدمنواحدةإن

فلا"،حسنةأسغ9السلامعليهمأنبيائهمنواحدكلجعلسبحانهاللهانذلك

جزئياتهامنجزئيةكلفيوتشع،وتنسجمتتوخد،أنإلآالأسؤأ9لهذهيمكن

علىيتمردالذيذلكنبئاًيكونفلنوإلاوعفافاًوطهراًواستقامةونظافةوألقاصفاءً

حسنة.أسغباتخاذههذهالله)رادة

لا..والبرهانوالمنطقالعقلبحكميكونأنيمكنلاكهذاتناقضأإن

ذاتها.النبوةوتائعبحكميكونأنكذلكيمكن

مفكرأوفيلسوفأفيوسلوك)النبي(سلوكبين،عابرة،بسيطةمقارنةفبمجرد

دونمالنا،تتبتنأنيمكن،التاريخمسيرةبهمتعبئممْنزعيمأوقائدأو،وضعي

.وهؤلاء.هؤلاءبينالكبيرالحاسمالفارقيكونكيفالتواء،أوتمخل

ذإ،بالذاتالمسالةهذهعندالوقوفأطالعندمامحقألوقانظميكانولقد

!برهانأوعقليدليلأيمنوحضوراًثقلاًأكثر--بحقأنها

44.-42صنفسه)17(
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:ستودارد

والتوحيد..يرالتحر

العالممعطياتعلىاطلاعهبسعةستودارد(الوثروبالأمريكيالمؤلفيتميز

)حاضركتابهويعد.القرنهذامنالأولىالعقودفيوبخاصة،الحديثالإسلامي

العالمهذاقضاياعالجتالتيالحديثةالمؤلفاتأهممن()1(الإسلاميالعالم

وقد،الماضيالقرنوأخرياتالقرنهذامنالأولالنصفعبرأحداثهومجريات

أرسلانشكيبالأميرألحقهاالتيالخصبةوالاضافاتالتعليقاتعلميةقيمةزادته

العربية.بطبعتهاللهرحمه

يركز،لكنه،الموضوعاتمنالعديدعلىموزعةغزيرةمادةستودارديقدم

قليلاً.عندهاسنقفالتيالمحاورمنعددعلى،خاصةبدرجة

)11

مختزلًا،العالمفيالعجيبانتشارهثم،وانتصارهالِإسلامظهورعنيتحدث

بلالبشريةتاريخفيفذةعجيبةظاهرةكلهذلكيعتبروهو،والمكانالزمنحيثيات

أمة)فيالدينهذاظهرفلقد")2(،الانسانتاريخفيدؤنالذيالأعجبالنبأ9يعدّه

علىيمضفلمالشأنمنحطةوبلاد،الكيانمتضحضحةالعهدذلكقبلمنكانت

بيروتالفكر،دار،الثالثةالطبعة،أرسلانشكيبوحواشيتعليقات،نويهضعجاجترجمة()1

.ام719-

.1/1الإسلاميالعالمحاضر)2(
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متراميةالذرىعاليةممالكممزقأ،الأرضنصففيانتشرحتىعقودعشرةظهوره

الأممبنفوسماومغيرأوالأجيالالحقبعليهاكرتقديمةأدياناوهادماً،الأطراف

")3(.الاسلامعالمهوالأركانمتراصحديثاًعالماًوبانيأ،والأقوام

أبعادعلىيدهيضعواضحاً،يبدوكما،الأولىاللحظةومنذستودارد،إن

العالمخراثطاستبدال،البناء!)عادةالهدم:منهاأئأيغفلأندونالإسلامىالتغيير

لهذهأساساًيعدالذيذلكالأعماقفيالنفوسوتغيير،الأرضسطحعلى

كلها.المتغيرات

سرفيباحثيناستقصاءزدناكلما9فيقولالفريدةللظاهرةتحليلهالرجليواصل

.حاسرةبأطرافعنهفارتددنابهراًالعجابالعجبذلكزادنا،وتعاليهالاسلامتقدم

ملاقيةبطيثأسيرأسبيلهافيتسيرأنشأتثمنشاتإنماالعظمىالأديانسائرأنعرفنا

وسلطانناصرملكمنلهاأرادهمامنهادينلكلاللُهقيضأنكانحتى،صعبكل

إنما..أركانهرسختحتىعنهوالذبتأييدهفيأخذثمالدينذلكانتحلقاهر

القبائلشتىفيهاتجوبصحراويةبلادفيلأالذيالاسلامفيكذلكالأمرليس

شرعمافلسرعان،التاريخفيوالمنزلةالمكانةرفيعةقبلمنتكنلمالتيالرحالة

العقباتوأصعبالخطوبأفدحمجتازأالأرضجهاتفيرقعتهوتتسعوبنتثمريتدفق

المكارههذهشدةوعلى.مشدودأزرولايذكرعونالأخرىالأمممنلهيكونأندون

قرنين،منأكثرظهورهعلىيمضييكدلمإذعجيبأ،مبيناًنصراًالإسلامنصرفقد

أواسطصحارىومن)هملايا(حتى)البرانس(منخفاقةالاسلامرايةباتتحتى

إ)"(.أفريقيةأواسطصحارىحتىآسيا

،21

تعطيناجاهزةفرصةللاسلامتهيءلم،إذن،الخارجيةالتاريخيةفالظروف

._'1/1)4(نفسه1/1.)3(نفسه

127

http://www.al-maktabeh.com



التي!المكارهشدة9وعلىشديد"أزرولايذكرعون"دونالعجيبانتصارهمفتاح

نفسهالإسلامإلىيرجعأنالباحثعلىيتحتمف!نهإذن..بالمرصادلهتقفكانت

هذاأنكيفيجدعندماكلهالأمرعلىيدهيضعيكادوهو.المفتاحعنيبحثلكي

تعاليمجوهر"كانوكيفجلياً"واضحاًوالماخذ،الاكتناهسهلديناً"كانالدين

وبأناللهإلاإلهلابأنالاعتقادكلفالاعتقاد.المعلومةالسنةمعالوحدانيةكل!محمد

المعينةالمسنونةبالفرائضوالقيام،القرآنفيأنزلكمالدنهمنرسولمحمداً

الإسلاممنهاتألفالتيالأركانهوجملةفحسبهذاإنما،والحجوالصومكالصلاة

أ)5(.الشرقيالعالميفتحونالأرضفيصعدوايومالعربعليهكانالذي

والتحديدوالوضوحالجلاءفقطليس:نفسهاالعقيدةانها،إذنالسرهوذلك

هنالكبل،الأخرىوالفلسفاتوالمذاهبالأديانعنغابالذيالمرسومالرياضي

وعصبهاوتاعدتهاالعقيدةهذهجوهر:كفههذاقبلبل،كلههذامنأهمهوما

معنىمنالعبارةتعنيهمابكل(اللهرسولمحمداللهالاالهالا:وهدفهاوروحها

المطلقوالتسليم،بالحاكميةبتفردهالمطلقوالاعتقاد،سبحانهدلُهالمطلقالتوحيد

والتحقق،والسلامالصلاةعليهرسولهبنبوةالمطلقوالتصديق،ونههلأمره

سبحانه.اللهعن!النبيبهاجاءالتيالتعاليمومقتضياتمطالببكافة-بالتالي-

..جديدمنصياغتهاوأعادتفككتها،النفوسزلزلتالتيالعقيدةهيتلك

لأنتمامأمستعدأ،كافةالقناعاتهذهالأعماقحتىامتلكوقد،المسلمأصبحلقد

بمواجهةهاوجوويعززاللهكلمةينصرلكيفقطليس،التحدياتمجابهةفييمضي

عدوانهنالكيظلالأأجلمنكفهالعالمفيحرر،الطريقيواصللكيبل،العدوان

أنلهأريدالذيالإنسانوعلى،العقيدةهذهبهجاءتالذيالمطلقالحقعلى

.عدوانأوافتئاتأيمنيتحرر

مصائريغيروالكيانطلقواوبه،ذواتهمفيالمسلمونتحققالشعاربهذا

1/7-8.نفسه)5(
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.والمفتاح،والتعليلالسز،فكان..العالم

)31

الإسلامبهاجاءالتيللعقيدةالعميقالتحريريالمغزىهذامنوشبب

نأيقوللكيستودارديقف،والمكانالزمنفيابناؤهانفذهالذيالتاريخيوللفصل

فيهتجفتينأووهاجةثرقةالحريةشمسكانإنماالأولعهدهفي"الإسلام

منبعدفيماالإسلاميالعالمعلى"طرأبماهذاويقارن"الشريفةالحرةالشازع

بهذا،تقضيالموضوعيةالرؤيةأنإلىولثر،الحالتينبينفيفصل"والتدليالوهن

صفاثه،وحقيقةالإسلام)جوهرالىبَعْديةاسقاطاتايدونماصاحبها،وتقود

وأصلًاجوهرأشوريةديمقراطيةهي)انماليسبارالعلامةقالكماالإسلاميةفالثريعة

بقولهالإسلامشانفيالحقيقةهذهفامباريأجملوقدللاستبداد(.ضديدوعدو

المشهوةالحالةهذهالىالغربيةبآسياالمفضيالسببتعاليمهولاالإصلامالي!

استبدادهوإنماذلكفيالسببكلالسببولكن،الشؤونواختلالالتضعضعمن

طريقعنوتنكبوا..المستقيمالصراطعنالتوواالذينوحكامهمالمسلينأمراء

الحرةوالأصولالشوريةالمذاهبوناصبوا..الراشدينوالخلفاءالرسالةصاحب

")6(...العداء

فيالإسلاميةبالخلافة،العصرينبينالحاسمالفارقعلىمثلأيضربوهو

الإسلامقواعدعلىقائمةشوريةالخلافةتلككانت5فلقد،الأولنهاعقو

وولتعنهما(اللهأرضيوعمربكرأبااختارتالتيهيفالأمة،هواركانالصحيحة

علىوذلكوحكمهاالأمةرأيعلىينزلكانوكلاهما،خليفةعليهامنهماكلا

كما.")7(الكريمالقرآنوهي!محمدنبيهالىبهاالهأوحنالتيالثريحةمقتضى

يضعفكأنه،الهندوسيةوهوالسائدةالشرقيةالأديانأحدوبينالإسلامبينيقارنأنه

الحرةالمنازععلىيشتملمنير"دينفالإسلامالاستبداد،معمقابلةفيالحرية

1/5.نفسه)7(!ا!ا-!ا/3!ا)6(ففسه
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لمالسياسيةتقاليدهمف!ن،كعِتهمفيهذامنشيءفلاالهندوسيونأما،العديدة

ر(".")8.الإستبداد.حماةفيمنغمسةاليومإلىتبرح

المتأصلةالتحريريةالنزعةهذهفيفيج!ذلكمنأبعديمضيستوداردإنبل

،الأجهزةتامةالحديثةالسياسيةالأنظمةعال!هتبنىانيصحأصاس)خيرالإسلامفي

الباحثينمناث!نينبأمْواليستشهدلكيويمضي،والعصرأالحضارةبمقتضياتوافية

رما.الإسلامكانj:يقولالذي"فامباري)ارمينيوس..الخصوصبهذاالمعروفين

الدوامعلىهوالذيالدين،وديمقراطيةشورىالعالمأديانسائرالفائقالدينبرح

أولمنذ،حقأشهدقدالعالمكانف!ن..السواءوشرعةالعدلوينبوعالحريةمصدر

حكومةلعمريفهيدستوريةشوريةحكوعة،اليومالىالبشريالعمرانعهد

.(الراشدينالخلفاء

صاحب!محمدأكان191-سنةهلمقالفييقولالذياليسبار(والعلأمة

العلماءجرىوقد.صحابتهوبينبينهشورىالحكميجعلالإسلاميةالرسالة

هكذابرحواوما،النهجهذاعلىالثريفالشرعوزادةالدينأقطابوهمالمسلمون

هيالإسلاميةفالشريعةالمسلمينمصالحشؤونفي.يثاوروناليومحتى

شريعةوباعتبارهاللاستبداد.شديدوعدووجوهرها،بطبائعهاوشوريةديمقراطية

فياكراقأأبعدهاحتى،كانةالإسلاميةالشعوبتمكنأن)ذنشأنهافمنأساسية

()9(.والدستوريالشوريمعنىادراكمن،التدني

،41

معطياتأهممنآخرشي!ئأشوارديلحظ،كافةوصيغهبابعادهالتحريرومع

لرائه،تحتالمنضوين،اليهالمنتمينكافةبينالتوحيدعلىقدرتهوهوالإسلام

قدر،كالأسلامدينمنماانه..الجغرافيابينهموفرقتالمسافاتبهمبعدتمهما

./495نفحط)9(4/51.)8(نفسه

013

http://www.al-maktabeh.com



السرأءفيمتواسيةبعضاً،بعضهيشذالذيكالبنيانمتماسكة،موحد!أمةيشكلأن

نفسه.الشيءيفعلأنعلىومكانزمنكلفيقادروهو..والضراء

هذهأنكيفيلحظالإسلاميةللجامعةالمعروفةا!دعوةعاصرالذيوستودارد

والعروةالعامةبالوحدةالشعورهيإنماالعامومفهومهاالشامل)بمعناهاالجامعة

يلحظكماأالإسلاميالمعمورفيالمؤمنينجميعبينلهاانفصاملاالتيالوثقى

الرسالة!صاحبعهدمنذومنشئهابأصلها)قديمةالشموليالمعنىبهذاأنهاكيف

معهمعتصبينوالأنصارالمهاجرونحولهفالتفيجاهد!الرسولشرعمنذأي

وعلومنزلتهاالجامعةخطورة!محمدأدركوقد.المشركينلقتالالإسلامبعصبية

فغرس..الشأنعظممنلهاماالعلمكلوعلم،الإدراكحقالمسلمينفي

..أغصانهاوبسقتجذورهاوامتدتوتغلغلتفنمت،نفوسهمفيبيديهغريستها

الجامعةمنالقرونهذهكرورأوهنفماقرنأعشرثلاثةمنأكثرعليهاكرفقد

وقوةشدةازدادتالعهدعليهاتقادمكفمابلكياناً،لهاضعضعولاجانبأالإسلامية

النصرانيبينمنهالأقوىوالمسلمالصملمبيناليومالجامعة)نحقأ.واعتزازأومنعة

غرضمنالإسلامأرادهماعلىالوتوفحقيقفأنأحبومن..والنصراني

والتشاكيالتعاطفهذاتياروالىاليومالمسلمينحالالىفلينظروغايتهاالجامعة

الدنيافيدينمنليسالواتعوفي.المسلميننفوسفيومكانتهاالجامعةسريعلم

العامةالجامعةنحوبهمدافع،لشعورهمموحد،بعضمعبعضهملابنائهجامع

.1(إ)ْالإسلامكدين،بعروتهاوالاستمساك

،51

الخمسةالإسلامأركانمنهوواحدالذيالحجانكيفيلحظستوداردأنكما

المستوياتكافةعلىالوحدويالتوجههذا،يؤكدهفيمايؤكد،.،المعروفة

يجتمعمجتمعاًاليومحتىالمكرمةمكةزالتأفماوالسياسيةوالاجتماعيةالوجدانية

-288./1287نفسه)01(
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الإصلامي.العالمرقاعمنرقعةكلمنوافدينحاجألفمائةمناكثرعامكلفيه

العواطفويتبلأدون،والأجناصالألسنةاختلافعلىالمسلمونيتعارف..وهناك

التيالسياصيةوالأغراضفالمقاصد..الإسلاميةالؤونفيويتباحئون،الدينية

كبيرالىتحتاجلامعلومةهيانماالسبيللهاالممهدالحجيدعلىالمسلمونينالها

فيه،العامالسنويالإسلاميالمؤتمرهوإنماالحج)ننقولأنيكفيبل.إيضاح

الإسلاميالسورأقطارمنالطارئونالمسلمونوالنوابالإسلاميةالوفودتتباحث

عنللدفاعالطرائقورسمالخططبوضعهؤلاءيقوموفيه،الإسلاممصالحفيكافة

صبيلفيالدعوةونشر،المسلمينحياضعنوالذب،الإسلامبيضة

01)11(..الرسالة

ومواضعاتالتجنسومقولاتالجغرافياعوائقابتداءترفضالمسلمينووحدة

فيالولاثة)فليستعليهوتعلوكلههذهتتجاوز)نها!الرسميةوالمعاملاتالأصول

الأمةأفرادمنفرداًيكونأنيريدلمنشرطاًالرحميةالأصولعلىالتجنسولاالبلاد

فوطن.الإسلاميةالجنسيةبحقوقالتمتعحقمتمتعأالأقطار،منقطرفيالإسلامية

بلادأيةالهابطيستطيعلذلك.أقصاهإلىأقصاهمنالإسلاميالعالمهوالمسلم

بينوالمنزلةالمقامذيالمكرمالوطنيحقوقشاءوقتأيللحالينالأنإسلامية

الذيبعينهالمعنىذلكتعنيلامثلًا(للمصريين)مصرفالعبارة.القومظهراني

القاهرةفيدمثمقيأوجزائريمسلمقاممافإذا.المعتادالجاريفينحننتصوره

بصحيححرْأ(وطنياً)مصريأواعتبارهوسلوكهتصرفهدونيحولحائلمنهناكفليس

بينالوحدةصيانةالدوامعلىالإسلاممنازعمنأنذلكفيوالسبب.العبارةمعنى

والبلدانوالممالكالأقطارفجميع.الاقليميةوالجغرافيةالدينيةالوحدة،المسلمين

وهي(،الحرب)داروضدها(الاسلام)بدارالمسلمينعندمعروفةالاسلامية

عنالذبمتحدةواحدةأمةباعتبارهمعليهميجبمسلمونيقطنهاالتيالمواطن

اعتداءأصابكلماانهنرىاننافيالسببهووهذاحياضها،عنوالذيادسياجها

/1.928نفسه)11(
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غيرمنوقعد،وقامواضطربالآخرالطرفهاج،الإسلامالعالممنطرفأاجنبي

السوركأنما،ذلكعلىيحملهالماديةالمصلحةفياضتراكهناكيكونأن

*)3؟(الأعضاءسلالروتعتلتتأثرمنهعضرباعتلالواحدحسمالاسلامي

الواحد،كالجسدالمسلمين)انوالسلامالصلاةع!اللهرصولاذنقالهاولقد

.(.والحمىبالسهرالجسدصائرلهتداعىعضومنهاشكى)ذا

ويصيبوها،الوحدةهذهيمزقواأنالعالموطواغيتالأرضقوىحاولتف!ذا

إقامةمنعليهاترتبوماالخارطةسطحبحاليتجاوزوالنف!نهموالشروخبالكسرر

الوجدانولكن..والمسلمالمسلمبينتفصلالتيالم!نظورةالماديةالحوائقوترسيخ

هناكمتوحداً،يظل،الخصومأيديصنعتهاالتيالخرائطهذهوراءفيماالإسلامي

..والتداعيللسهرلحظةأيةفيمستعداًمتناغماً،متصادياً،العمقفي

منقرناًعثرأربعةصنعتهالذيالوجدانبهذايعبثأنأحدبمقدوريكونولن

الدين!لهذاالانتماء

4/122.)12(نفه
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درمنغم:

الصدقإلىأقرب"ءظَالرسولى9عنصورة

،11

للمستشرقام929عامباريسفيصدرالذيمحمد()حياةكتابيعدْ

سيرةعنماحذإلىالرص!نةالغربيةالمؤلفاتمنواحدأدرمنغم)1(أميلالفرنسي

نسبيأ.المبكرةالزمنيةالفترةتلكفي!اللهرسول

حتىولاالكتابمنهجيةلئحليلتتسعلاكهذهصفحاتفإنالحالوبطبيعة

عددعندبالوقوفسنكتفيثمومن..عليهاوالتأشيرومفرداتهمواضيعهلاستعراض

والأخلاقيةالنفسيةالخصائصعرضها:المؤلفأجادالتيالمتأئفةالمحاورمن

.الفذةشخصيتهعنتمخضتالتيالأساسيةوالنتائجوالتأثيراتيك!هلمحمد

كانتإذا9:اللمسةبهذهالسلامعليهالإنسانالنبيلملامحرسمهالرجليبدأ

أعظمفما،عظةعلىيشتملموجودكلكانوإذا،عبرةعلىتنطويبشريةنفسكل

فريقبرسالتهيؤمنرجلحياةالخصيبالمحركالعميقالخاصالأثرمنيخناتثيرهما

")2،.الإنسانبنيمنكير

هذهحياةفيبحثبمثابةالغلافإلىالغلافمندرمنغمكتابوسيكون

منالحياةهذهبهتميزتلما،التاريخيةالوقائعبلغةوتاكيد،،المتفردَةالشخصية

.ام949-القاهرة،العربيةالكتبإحياءدار،الثانيةالطبعةزعير،عادلترجمة)1(

.8صمحمدحياة)2(
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التأثير.علىمذهلةوقدرةوخصبعمق

تغنيأنالخطيرا-دورها!لأذا"الرجلتعذوهي،سبحانهالله)رادةشاهتولقد

بل،"والتأملالعزلةالىدفعهطريقعنوالروحيوالوجدانيالعقلي:الذاتيتكوينه

تلقيبعدحتىاستمر،الشخصيةاغناءفيالبالغالتأثيرذاالنفسيالميلهذا)ن

كان)فماالكثير،وتنتظرالكثيرتجابهكانت،دولةقيادةوتوئيهالدمحوة!الرسول

ولم،الرجالفنالبفهوذوئْالنفوسأقوياءشان،العزلةعنيسئغنيأن!لمحمد

والحربالياسةأموروصارتدولةرئيسأصبحأنبعدحتىالانقطاععنينفك

1)3(.0.والحكمةوالاتزانالقوةمصدرمنالانقطاعفيلما،بالهتشفل

عنبالضرورةيعئرالذيالهادىءللتأململاثممناختحقيقهوالعزلةوهدف

الىيويؤ،المعاينةروحوينبهالنفسيطهرالطويلأفالتأملخصبنفسينشاط

الصحيحوالتأمل..الضرورةعنمدالعملعلىويحث،الحجبوراهماكشف

إ)"(.الطارئالهوىمنوالتحررالحركةبذوريحمل

هدفينتلكالتأمليةبممارستهيحقق!اللهعبدبنمحمدأنجدوهكذا

أكثربشكلرؤيتهأو،الباطلعنأكثروالانشقاق،الحقمناكثرالاقتراب:كبيرين

انها..الحقيقيبُعْدهعلى،الحقعشقازاءيتكشفإذ..أدقبعبارةوضوحأ

تكليفهسبقتالتيالصعبةالسنواتفيبهايتحقق!محمدكانعكسيةمعادلة

الناصعة،الحقيقةبغيرليرضىكانوما،الناسحكمةفيريبلديه"كانبالرسالة

قريشحياةكانتوماحقاً،لي!حولهيراهكانفما،الحقيقةفيالأليعيشكانوما

النهابونالأعرابولا،المرابونالقوافلسائقوالحقمنشيءعلىكانوماحقاً،

..مكةضواحيفيالقاطنونالخلعاءولا،المتحلفونالأفاقونولا،الفوضويون

المحيطةالأصنامتلكالحقمنتكنولم.غافلونجوهريهومابعضعنفهم

71.صنفسه)3(
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والمبفلملؤنأ،رداءًواللاب!الطويلةاللحيةذوهبلحقاًإلهأيكنولم،بالكعبة

.")5(بالأطياب

والأشياء،والظواهرالننخصائصفيالإيغالمنصاحبهيمكنوالتأمل

ماوكثيرأ.تكونأنلهايرادكمالاهيكماالحقيقةمنالجوهر،منأكثروالاقتراب

الحقيقيةقيمتهامعهاالمتعاملثمثحلاقد،خداعةمضفلةالخارجيةالمظاهرتكون

عمليةوممارسةالسطحعندالوقوفتجاوزعلىيقدرونوالذين.الأخير.ومغزاها

ثقلاًا!ثرالحقيقةأنفيدركون،يصلونالذينوحدهمهموالايغالبالتأملالاجتياز

الماديةالصدفةثرةوراءهناكتكمنالتيتلكهيالأمورمجرياتفيوتأثيرأ

.هناكيتخفقوالنواميىالأثياءأصلوأن،الصبة

منأهمعندهوهو()الغيبالباطنبعالميقول!محمد)كانذلكأجلومن

وهو.حقأالموجوالأ!لهوالروحيوالنظام،المرئيمنأفضلوالخفيالظاهر،

الكذبمنخالقلبذاكانوهو)ذ)اليها(،الناسفدعاالعميقةبالحقيقةأمسكقد

")6(...بهااستمسكأنبعدالوثقىالعروةيتركلموالغروروالغش

الناصمنالنمطلهذاكئريتكشفإنما،الصراطالىيقوالذيالحقوالدين

قدراتمنالإنسانأوتيهمابكلوالتأملالبحثالىالكبيرالتساؤليدفعهمالذين

منالقادمالشعاعبانتظارالمنافذكافةيفتحونوالذين..وروحيةووجدانيةعقلية

توصلبالتيالصرفةالجدليةوالمماحكات،المجردةالمحاولاتفيست.السماء

بكثيرأكبرهيحقمةاستقبالعلىقا!رينيكونوالنأصحايهاأنكما،الهدفالى

اتصلتالتيالصادقةالنقية!محمدونفس5ء.والمماحكةالجدلمنبكثيروأبقى

بأنشعرتوالصحراء،الجبلفيالعزلةبفعل،الحقائقمنقرارتهافيوجدتهبما

انسانكلانالىفذهب،الجميلةوالمناظراتالمجردةالمجادلاتغيرأمرالدين

الصحيحالوجهعلى)سبحانه(يعرفهأنالمهمولكنيشطيعكمااللهيعرفانيمكنه

98.09-صنفه(0)74.ص)5(نفسه
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،)7(.إليهأمرهيسفموأن

باستعدادهالإنسانبينالمطلوبالتقابليتحققوبذلك،الدينمهمةوتلك

التقابلهذابلوننفسهعنالحقيكثمفولن.اليقينتمنحهالتيالسماءوبين،هذا

.الفغال

لماكفاث،الطوالالسنينامتدتالتيوتأملاته!محمدعزلةتجعىوهكذا

عبرالثريةوقياثة،كالرصالاتليسترسالةأمانةحملمنلهسبحانهاثهاختاره

.سواهطريقلاالذيالمتوخدالطريق

121

العالم،يغئرأنلهفئرالذيللرجلوالذهنيالنفسيالتكوينملامحبعضهذه

ومفردات،الحياةواقععلىالتكوينهذاانعكاسعنماذا؟السلوكعنفماذا

الطويل؟اللاحبالعملوطريق،اليوميةالممارسة

بين..والعملالإيمانبينالتوحذ:واحدةكلمةفييكمنقدكفهالأمران

)عليهمالرسلضخصيةتصيرحيثهنالك..والواقعالقيمبين..والسلوكالفكر

ومابهتؤمنمابينعنها،يصدرأوتفعلهماكلفيعجيباًفذأمزيجأ(السلام

حجمهصغرأوضؤلمهماشرخأتمايجدأنالإنسانعلىيصعبوحيث..تمارسه

والفعل.القولبين

الناحيةهذهفي،امتدادأأوتعبيراًتمثلإنماالأخرىالخصائصكلانوالحق

ثرجةوهي..العلياوصماواتهالخلقيالالتزامقمةتمثلالتيالتوخدلسمة،تلكأو

التيالفذةبالصيغةبهاالتحفقعلىبقاثر(السلام)عليهمالأنبياءغيرأحديكنلم

.والسلامالصلاةعليهماللهرسلنفذها

(V)913صنفه.
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هذهوأخرىلحظةبينفتثذه!محمدحياةفيطويلأيرحل!درمنغم9إن

للبشريةيقدمهالكيقليلأعندهاديقصْ!ا-الرسولسلوكياتمن.أو.تلكالمفردة

مرتبطأ،سبحانهاللهمنمبعوثأيكونأنالأيمكنلارجلأكهذا(ني!ق!ولظقرأئهوكأنه

.السماءباسباب

عينهعلىالأخلاقيةالصياكةهذهفإن،رسالتهيجعلحيثأعلمسبحانهوالله

!يمنا!نبئههذابدينالايمانإلىالناسقادتالتيالأس!ابمن،همواحدةستكون

كنتةولو،9)9(عظيمخلقلملى"وانك،باعيتاأ)8()فإنكاللهكتابفينقرأإذ

الرسولاخلاقيةكانتكيفندركا(،!)ْحولكمنلأنفضيواالقلبغليظنظأ

المنظورةالقدوةهيتلك:للناسيقولإلهينداءبمحابةوالسلامالصلاةعليهالمعفم

..الطريقهؤوذلك

بنبلهاعجبوا.!النبيفيمابكل-منغمدريقول-كماالأنصارأعجبلقد9

الشدائد،منإليهمهجرتهأوجبماوباحتماله،تقاومتكادلا(/لِتيوبقؤتهوبلطفه

الذيوهوالطريددينهمقدعأواعتنقوا،لهبحمايتهم-إضتصامهمنأكثر..بهفاعتصموا

1وسيْدهمضيفهمغدا (`.)K

خطورق!فييقللامنعطفأللإسلامالأنصارانتماءكانكيفتجئذأنعرفونحن

-)بيعتاكانت"فلقدالأولىالمحنةأيامالرؤادالمهماجرينانتماءعنالاسلاممصائر/.

فمحمد.تومهلبنيدعوتهفييوفقلمالذي!عحمدرسالةفيتحؤلعامل(العقبة

حطاممنيملكماوبكلوسعادتهبهنائهضحىأنهمع،إلراحةفيبعديفكرلمالذي

هؤلاءبدخولعزيمتهفاشتدتجديد،لجهادنفسهأعذكهلأ،وأضحىالدنيأ،

فلعلهالمخاطرغماريخوضوأنيهاجرأنفرأى،دينهفيئإسلامهمينتظرلمالذين--

48.آيةالطور)8(سورة

.915آية-عمرانآلصورة)15(

.4آيةالقلمسورة)9(

91.صمحمدحياة)1؟(
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هووذلك)'"(مكة(وطنهفيولاالطائففييجدهلمالذيالسنديثربأهلفييرى

الحم!نة.والأسوةالقدوةنتيجةأيضأوذلك،بالفعلتحققما

وعطاء،سنىتشغالتي-يالرسولسلوكيةعبررحلته!منغمدر"9يواصل

مكة،فتح"عند،بعدفيما..عذولالهحصرلامماتلكأوالمفردةهذهعندفيمكث

الذيالبلدإلىالمنتصرةالعودةوحيث،الوثنيةعلىالأخيرالحاسمالانتصارحيث

وكاعقولهموتتمئككهذهلحظاتفيالفاتحينالبابتطيشوحيث،وشردهعذبه

محمدعملهما-الذي،الصعبةالنجربةتلكفي..والانتقامالضربشهيةإرادتهم

وكاننادرأةالأالناريخفيمثلهتجدمالاالنفسوعظمةالكرممنأبدى.القدي!؟

هدمعنينهىوكانوالأولاد،والنسله-والشيوخالضعفاءيرحموابانجنودهيوصي

عندالأحسامهمشلميسلبالأويامرالمثمر،الشجروقطعالحرثواهلاكالبيوت

وهواتترفوهممابالمالفعؤضقرجالهبعضعلىباللائمةوأنحى..الضرورةأقصى

،)13(.الغناثمكلمنخيرالواحدةالنفسأنرأىالذي

يصذقهيكنلممماكافةالمكييقبحقأعلنهالذيالعامبالعفوكلههذاتؤجثم

.،امأخذكل!الغالبالئب!نفسمنآخذأالعفوحبكانالقد!أنفسهمالمكيون

كمابالإحسانالقلوبغيرقآلففييفكرلافصاررأسهمسقطبفتحعينهقرتفقد

")14(.الصوابمنالانتقانمسياسةبُعْدبهعلمماالفطنةمنوكان،القرآنأمره

الجزيرةكطتالتيالعزبرذةف!ن،استنتا!صدقالتاليةالأعوامأكدتولقد

.إحداها.مكةكالْتالرئيسيةالمددْمنعددعنانحسرتأقصاهاالىأتصاهامن

بخيرقيِالقادة،المحنةتجايهوهي.،الاصلانمدولةامذتمكةإنبل!حسبهذاليس

فيما*بعد،إلدربواصلواثم"الحركةتصفيةفيحاعاًدورألعبواالذينوالدقاتلين

للجميع.معروفاًيكونأنيكادمماالفتوحاتزمن

791.ص13(نفسه)-163'111ص-)12(نفسه

o.53ص)14(نفسه
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غزواتعنهاكثفتالتيالسلوكيةالقيممنحشدعن"ثرمنغم،ويتحدث

معاركعشرنحووأدارغزوةثلاثيننحوفيأاضتركأنهالىفيث!ير!،الرصول

أنيجبمابمجهولولشبهاقامالتيالصعبةالمفاوضاتعنفضلًا،لثخصه

علىوالصبرالمشاقتحملمنالعرببجزيرةالغزواتفيالعربيالسئدبهيتحلى

يحيقماالىوهذا،والمرونةوالنثاطالسياسةوحسنوالأناةالثباتوخلقالمكاره

محمدبرعالمضنيالصعبالمضمارهذاففيالمخاطر..منبسلطانه

.)15(،0.!

منهانكتفيالخاصةالرسولحياةفيالموكرةاللحظاتبعضعنيتحدثكما

فحزنطفلاً،فمات،ابراهيمابنه!لمحمد)ؤلدالبعيدةالدلالةذاتاللحظةبهذه

انهاالمسلمونفقالالشمسكسوفموتهووافق،وبكاهبيدهولحدهكثيرأ،عل!يه

))ن:فقالذلكرذبهرأىماالنفسسمؤمنكان!محمدأولكن.لموتهانكسفت

لامماهذامثلفقولأحد،لموتتخسفانلااللهآياتمنآيتانوالقمرالشمس

.!اللهلرسولوحاشا6)16،دجالكاذبعنيصدر

الذيالتناغمبذلكيؤكدبل،فحسبكونيةصنةهنايؤكدلا!الرسولان

أساسيأملمحأنفسهالوقتفييقذمولكنه،والإيمانالعلمبينجيداًالإسلامعرفه

مركزهمنمستمدأمجداًلث!خصهيبنيأنيريدلا)نه..وك!نسانكنيياخلاقيتهفي

بها.!شرجاءالتيالحقيقةحسابعلىيكون،كني

وأقبلهقائدأونبيئيبلغهالمكبيرأحدأالمسألةهذهازاءحساسيتهبلغتولقد

يحاولولم..ملكأيعذهأنلأحديبحْولم..لهيقومأنلأحديسمحفلم..بعده

شبهة؟لماعنيرذهمأندائمأيحاولكان،العكسعلى..الناسعنيتمئزأنأبداً

وأنامالناصيكلكماآكلمثلكمبثمرأناه)نماالتمئزهذاحولأذهانهمفيتدورقد

القد!دتكلكانتامرأةابنأناأ)نما:ايضأوقال،!اللهرسولقال،الناسينامكما
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بشرأناإنماإقل:البئناتبآيلألهالأمرحسمالهكتاب)نبل.،الأسواقفيوتمشي

،)17(.واحد!الهالهكمأنماالييوحىمثلكم

أخرئ،أماكنفي!الرسولاخلاقفيالمتألقةال!نقطةهذهعندمررناولقد

عنينهى!محمدكانالقد،)درمنغميقولانيريدبماهناهاصنكتفيف!نناولذا

فكان،كفههذامنبشيءيقزلمولكنهوالمجد،والثراءالسلطاننالولقدملكاًعذه

موقفمعطياتف!نيكفيوهذا،،..الغنائمأعظمعلىرجلإصلاميفضل

الرسالة،لتاريخقارىءلكلمعروف،القمةفيوهووالجاهالمالمن!اللهرصول

،الإعجابمنمزيج:الإناننفسفيذاتهالإحساسيثيرمرةكلفيأنهرغم

الأوصالتكهربالتيالوجدانيةوالهزة،والث!جى،والحزن،والمحبةوالانبهار،

ولاالراحةيعرتلم-ثرمنغميقولكما-!النييأنأوالحق..الجلولهاوتقشغر

بها،)91(.الإنسانيعجبحياةفقضىحراءغارفياليهأوحىأنبعدالكون

الإنسانعلىيملكالذيالبديهيالفعلرذ-تامبايجاز-ذلك..الإعجاب

..المتالقةالسلوكيةمفرداتهاويتابع!النبيحياةمعيتعاملوهونفسهأقطار

،31

بالتكيد...

وصاغها،النفسيالاعدادذلكاعدادهاسبحانهالدُتولى،كهذهشخصيةف!ن

يثيرماالأفعالمنتحققأنبذلا،النبوةأمانةوحئلها،الأخلاقيةالصياغةتلك

.ذاكتكوينهابمستوىهذهافعالهاتكونوان،كذلكالانبهار

جميعاً،عنهاانبثقتالتيوالدراساتالسيرةوكتب،كله"!رمنغم،كتاب)ن

والانجاز.التكوين:الفذةالمعادلةهذهلمصداقيةالمؤكدةالشهادةبمثابةكانت

036.صنفه)18(011.آيةالكهفصورة)17(

036.صففه()91
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أوشهادتينبمجردفسنكتفيالكتابهذافيمنهجنامعوانسجامأهنا،هاأما

.المجالهذافييقولأنأ"درمنغمأرادلمافحسبنماذجثلاثاً،

محمد"اقامالبثريةَإلىالاسلاملرسالة!لأساسالمنطلق،العربجزيرةفي

لممماوالعشائر،القبائلعصياتمنبعيدةجديالهأسسعلىمدنيأمجتمعأيك!ن!

والمثرعالرسولبذلكك!محمدفكاننادرأ،إلأالدياناتمؤسسومثلهيصنع

اقمتقاتلةالقبائلمختلفمنإجعلفلقد2(*واحد!)ْآنفيوالقائدوالسياسي

إ)21(.واحدةأمةالدوامعلى

نأهناكتملصااريدانماالعريميإَ،الجزيرةحدودعنديقفلمالأمرلكن

تخطيطهاويعيدخرائطهيغئركله،العالميقلبكله،،العالميلصلكييمتد

نبتتفقدالدنيا،يقلبمالاعداد.كفتسنةعئرينان"والحقالإنسانلصالح

وتمتدالعرببلاد،قليلعماتجدد،سفِحبةالجديبةالحجازرمالفي

محمدأأنبهنعرفحياْلديناوليس.الأطلنطيوالمحيطالهندبلادإلىأغصانها

أحسوأنه،دينهوانتشارأمتهمستقبل،عرفاتجبلمنأفاضحينأبصر،يف!

فارسبلادلفتحجزيرتهممنسيخوجونبينهمألفالذينالعربأنببصيرته

واسبانيا،)22(إ-وافريقيةوالثام

العربيتجاوزأنالأولىاللحظةمنذله(ريدالإسلاملأن،ذلكحدثلقد

يصذىوأنكذ،بائ!الفالمجغرافيتهمتخطىوأنكلها،الأرضأممصوب

يستعبدهماكليطاردوأنالسواء،علىؤخارجهاالجزيرةداخلالانسانلمعضلة

ك!نسانبهالمنوطةمهمتهعن،تلكأوالدرجةبهذه،بهويبعد"ويؤرْقهويعذبه

بعضغافكولينئهالأحد،الواحددينإلىقومهليدعويك!محمدنهض"وهكذا

رسالته،حقيقةيدركونالذينجميعالتقليدرقمنولي!حزروافريقيا،آسيا

935..صىنفسه)21(175.صنفسه).2(

936.-368صنفسه)22(
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التاملاتأفسدتهاالتيالشرقنصرأفيةوليحث.،الناعسة*فارسبلادوليجذد

كشأن،النافعةالهاثلةالطبيعةامّوىكشانالعالم!الأنبياءوشأن..الفاترة

بضعةفيلتتزئنوتثيرهاالأرضتهزالتيالشتاءعواصفكشأنبرال!ر،الثس!

النتائج،منرسالاتهمعنهأسفرتبماالسلام(1)عليهمالأنبياءويقذر.أيام

والصبرالعزائموشذالقلوبرسكينةالمحقولراحةمنيورثونهمالهمشهادةواحسق

فيتصغدالتيبرالصلواتوالأدعيةالمريضةإالأخلاقوشفاءالشداثدعلى

يقاتلهمالذينوهم،لمعينولالهمحوللاالنذينأرهمالأنبياء،ياتيالسماء.

ن(منالناسايعصيأنللإنسانخير:فيقولونال!ليا1الحريةبسرغرورأ،الناس

نأالجميععلىيجبوالذيوحدهأمامهالجميعيتساوىالذياللىيعصيْ

الطليق+الكاملالفطر!والنقي..إلأ!ى!محمدقام-...سراهدونلهيسجدوا

فيهيتيهماويقرَم،يقولونماليفقهواالعلماءيدعو،والقلبالعقلفسادمن

..بهإليهالموحىلكلامهيستمعونحينفالناس.المعوخةالطرق"منالحكماء

يسلكونكيفعالمين،دثهخاشعينبهمالمحيطبالسراتصالهمسانجقإليهميعود

الفلاسفةنصائحفيمثلهيجدرونلاناطقمبدأحيإلىمهتدين،النجديناحد

التاريخادوارأشدمندوركي!.محمدظهوروكلذ.السياسةأقطابوآراء

بلادمنالممتدةالبلدانفيقامتالتيإللحضاراتكانتدورفيظلامأ،

،1+2(.متداعيةمضطربةالهند،بلادإلىفرنسا()فيالميروفنجيين

سقنا،زمنةلحظةأوتاريخيةشلحاجةاستجابهكانالإسلاملجأقتلناف!ذا

فيأيلاسلامنحخمسوفالاستنتاجبهذألأنناتأكيدبكلاللخطامواقعإلىأنفسنا

.المكانفيتحجيمهلمحاولةالموازيالخطأوهو،الزمن

802-927.اص)23(نفط
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علىالعالموجغرافيةكفهالبشريةلتاريخمناسبةاستجابةالإسلامانما

وان..يكونأنيمكنوما،كالنهووما،كانمامعأبديوتعامل..امتداده

بآوناتهالزمنقبالةيقفالمجاهدالنبيهذاكانكيفلتعلمنا!محمدحياة

ويمذالحاضر،صياغةوشيدالماضيعنيقتبسأمةمصيريصنعلكيالثلاث

والبعيد.القريبالمستقبلصوبمطامحه

III
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سوسة:

مقارنمنظورمنالِإسلام

منوواحد،العراقيالعلمىِالمجمعٍفيوعضو،العراقمنمهدسباحث

بالقرآقمتأثرأالإسلامفاعتنقيهودياكان.العراقفيالرفيبتاريخالمختصينابرز

فيالدراساتمنمخلفاًالكير-الله-رحمهقلائلسنواتقبلوتوفي،الكريم

اذعاءاتمنهاعددفيفندوقد.الرفيتاريخفيوخاصةالمجالاتمختلف

العرب)مفصلالشهيرةمؤلفاتهومن.التاريخيةالناحيةمنالعالميةالصهيونية

الرواياتتمحيصهعدمبسببالضآخذبعضيتضمنالذي(التاريخفيواليهود

الذيالإصلام(إلىطريقي)فيكتابوكذلك.اليهوديالتاريخعنالغربية

).(.حياتهمنجانبعنفيهتحذث

القرآنحولواستنتاجاتوتحليلاتهمواقفههذاكتابهفيأسوسة،يطرح

واقعوعن،وحضارتهوانتشارهالإسلامعن!،اللهرسولعن،الكريم

محددةمسألةعندالصفحاتهذهفيسنقفأنناالأ.ومستقبلهمالصلمين

الدينهذابينالمقارنةرؤيتهوبخاصةالإسلامعنمعطياتههيتلكفحسب

سبقته.التيوالأديان

النض،الغرىمطبعة،الثانيالجزء،ام369-القاهرة،السلفيةالمطبحة،الأولالجزء)5(

-)r ArA.
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،21

جلAjوهو/،عارفخبيرمقارنةالأخرىوالأديانالإسلامبينسوسة،.يقارن

الأوسعالمساحة"اونكادالكثير.الشيءوالنصرانيةاليهودبةعنيعرفالذياليهودي

واحدةنابتداء-،1-يجدوهو.الجانبهذاعلىتنصبالاسلامعنحدبثهفي

بينيالمفقودللوفاقواستعادة،للانسانتحريراًجاءأنهالاسلامميزاتأهمابن

الذيالمرء"على:وتوجيههتيادتهإلىيسعىالذياللإينوبينالبضزيالتكوين

والفطرةالحريةدينالحقفيهوالإسلامبأنيعترفأنالإسلامحقيقةعلىوقف

وتقاليدهاالعصبيةعنوكريباً،المسيحيةفيوإستبدادهاالكنيسةقيودعنبعيدأ

ساحةالىالمؤديالضيقالطريقأإلىساتنهااليتلك")1(،اليهوديةفيالثقيلة

الأساسيالسببتزالولاكانتالتي..الدينية!لعنصرية!را.لعصبيةالأنانية

،)2(.الشعوببينومقتهالانحطاطها

عصبيةومنواستبدادهاالنصرانيةقيودمنللإنسانالشاملالتحريراذنفهو

وأفقياًالذاتباتجاهعمقيأ-واضحهو-كمايمتذتخريروهووتفالميدها،اليهود

التقرثطريقةفيوالأوهامالخيالاتكافةالإسلامأأبطل-لقد.الاالإنسانيةباتجاه

المخلوقاحتراماو،وخالقهالعبدبينالوساطةأوالنفستعذببطريقاطه!إلى

المرءيقئدلاحزدينالإسلامإن..الاجتماعيةومنزلتهنوعهكانأئأوتقديسه

فهووالزخرت،بالمظاهرمحشوةدينيةطقوسأوكهنوتيةأسراراوثقيلةبتقاليد

روحيناوئماكلعنالحيادكلحائداًالبشريةالنفبىمطالبيجيبه.والحالة-هذه

(،3(.الفطرةويديهةالطبيعة

الأديانبهاكئلتهاالتيالقيودمنالفطرةيطلقالذيالتحويرنرىكمافهو

1/52.الإسلامالىطريقيفي)1(

181.-1/018نفسه)3(

()T1/59.نفسه
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الناسيطلقأنهكماعليها،كانتالتيوالأغلال)صرهاعنهاويضعخالتحريفية

فيمانعأوحاجزكلومنإليها،ينتميالتيالعقيدةفهمفيسرأولغزكلمن

الفطرةالىالخالصالتوحيدعقيدةالْرب"ماإليهوالتقزباللهالئالذدثاب

حذولاالحدووجوةتحيطلاالذيالخالقعظمةفيهاإذ.تتجسمالإنسانية

ويجيبالنداءيسمع،مكانأيوفيوقتأيفيعبادهمنقريبفهو،لسلطانه

بلا)اليه(الوصولطريقومهدرئهإلىبالمخلوقالاسلامأفضىوبهذاالدعاء،

يفيضالذيالعميقوالشعور،بالنفسوالثقةالإيمانصدقيقؤيمما،واسطة

)4(.العظيمالخالقهذابجلالالمؤمنقلبفي

الدعوةتلاقي"أنسوسةأحمديقولكماالبديهيمنكانكفهذلكأجلومن

سلكيسلكالإسلاملأنالأخرىالأديانزعماءمنشديدةمعارضةالإسلامية

فضرب،دعوتهبثفيوالعقلوالبرهانوالحجةالفهمطريقوينتحي،الصراحة

الثوابفيالحكموسلبها،ونفوالعقائدرثاسةعلىقاضيةضربةبذلك

")5(.وتوهبئباعالتيالسلعمنالجنةيعتبرونكانواالذينيدمنوالعقاب

،31

/!يهوديةالسابقةوالدياناتالإسلامبينتفزقأخرىعديدةحاسمةميزاتوثمة

منها..عددعلىيؤسرسوسةأحمدذاهووها،ونصرانية

دينمنليسأنه)فالواقعالأديانلتلكخلافأللتحريفيتعرضلمالإسلام

الإسلامي،كالدينتعاليمهوقاعدةجوهرهعلىحافظالبشريالعالمأديانمن

!)6(.والمسيحيةاليهوديةالديانتينعنالإسلامبهيمتازماوهذا

وأاليهوديةفيبينما،والايجابيةوالاعتدالوالوسطيةالتوازندينالإسلام

(E)1/188.نفسه)5!ا6-2.7/نفسه

75.-1/74نفسه)6(
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خيربأنيقالمايصخكان5واذاوالسلبيةوالتطرفالانحرافيكونالنصرانية

الساميةالمكانةتحتلانتستحقالتيهيالإسلاميةالديانةفإنأوسطهاالأمور

فيمعتدلة،والفطرةالطبيعةبروحصثمبعةجاءتلأنهاالعالميةالدياناتبين

العملالىتدعوالتيالوسطالشريعةفهي.مسلكها.فيمتوصطة.طقوسها.

aM(.7.واحد.آنفيوالآخرةللدنيا

زمانلكلالصالح،الشامل،المرنالأخير،السماويالدينهوالإسلام

لأداءتصلحمنهماأيتعدلم،محزفتان،مرحلئتانالسابقتانوالديانتان،ومكان

صُفيئ،للإنسانيةاثهأرادهالذيالصافيالدينهوالإسلام"إنكهذهمهمة

،)8(0.ومكانزمانولكلانسانلكلصالحأدينأليكون..الإلهيوحيهبمصفاة

الأساسيةالدينيةالأصولعداومصر،عصرولكلثقافةلكليصلحمرنادينوهو

قابلةوجعلهامرونتهايكفلماشرائعهمعظمتضمناذتتغير.ولاتتبدللاالتي

حريةمبدأعلىيركزالإسلامأنيخفىولاالتطور.نظاموفقالمتتابحةللأزمنة

الرقويقبللاهذاوكل.والمنطقالعقلاستعمالأساسوعلىوالعقيدةالتفكير

فيالاختلافوان.والتقذمالتغئرنزعةمعجنبالىجنبأيتمشىبلوالجمود،

أديانعنيمتازالإصلامف!نوعليه.الحديثفيجاءكمارحمةالدينأصولغير

الاجتماعيةشرائعهمعظمجاءتالذيالوحيدالدينبكونهالأخرىالعالم

تكفلبحيثمعانيهافيالنظروشاسعةالغورعميقةبعباراتوالاقتصاديةوالسياصية

0،)9(.وأطوارها.بيئاتهاجميعفيالبثريةللنف!ملاءمتها

عجزتبينما،الموتبعدالمصيرعنومتكاملًاواضحأتصؤراًيقذمالإسلام

صليممقنعمتماثإطارفيالخطيرةالمسألةهذهصياغةعنالأخرىالديانات

.انه50وقناعلألهالمؤمنالإنسانسلوكعلىسليمرثودمنذلكيعنيهمابكل

.1/77نفسه)7(

.185-1184/نفه)9(

(A)1/08.نن!ه
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ولا.كالإسلامالبشريةالوفاةبعدالمصيرأسرارأوضحتالعالمفيديانةمنليس

ظهورقبلغامضةكانتالروحانيالعالمفيالمهمةالناحيةهذهأنيخفى

منالإسلامأوضحهماانوعليه،البحثلهذاتتطرقلميةاليهووانالإسلام

دليلالأذلكوما.الأساسيةالأديانبقيةفيالبارزللنقصسذأجاءالناحيةهذه

شكمنوما..عليهتنطويالذيوالكمالالإسلاميةالديانةصدقعلىواضح

الىالروحيالأدبيبالمستوىيرفعالصحيحتفسيرهفيبالمعادالاعتقادأنفي

9(.()ْالبشريالمجتعثأأنمنذالإنسانيالعالمفينظيرلهلي!ساممقام

التمييزيفرضالنصرانيةفيبينما،اللهأمامالجميعيتساوىالإسلامفي

الأبيضبالجنسخا!ةكنائس--مثلأامريكا"ففيالعبادةساحةفيحتىنفسه

ألىيكونأنيبعدلا(الإسلامية)الصلاةوفي..الأسوبالجشخاصةوأخرى

هذافيأحديشعرلا)ذ.وثروةمقاماًرجلأصمىالجماعةفيشخصأفقرجانب

11،،0(.0وأسوأبيضثمةأووغنيأفقيرأهناكبأنالمجتمع

الأثيانفيبينما،الإنسانعلىوالاففتاحوالمحبةالتسامحدينالإسلام

فحسب،وآخردينبينليىعنقهاالكراهيةوتمذ،براسهالتغصبيطلالأخرى

بينالمتارشىوتقام،الأبوابوققفل،نفسهالديندائرةفيوأخرىطاثفةبينبل

ديدنه؟والإنسانيةموطنهالعالميجعل-الإصلامغير-دين)فأيوالإنسانالإنسان

أسبغلقد؟دينهمبناتغيرمنيتزوجواأنلأتباعهيسمحالعالمفيدينوأي

لهايسبقلمبصورةالإنسانيةعلىالإخاءومنحةالحقةالمساواةنعمةالإسلام

أ)12(.العالميالمجتمعتاريخفيمثيل

إكنتالإسلامدخولهلحظةالإنسانيالبعدذاتتجربتهعنيحكيوالرجل

عَلَمتحملالتيالإسلاميةالجامعةحياةوهيجديدةحياةفيادخلبأنيأشعر

.1v1-1/178نفسه)11(.172-1/171نفسه)01(
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914

http://www.al-maktabeh.com



التحاببحضرةفيرائعأأخامسلماًفيهامسلمكلفيعيشالإنسانيالإخاء

منلجنسيلتفثولاالبسيطةاحدومنحذأيعرتلاالذيالساميالبشوي

المرءكليَةيغمرسام)نسانيشعور.تفرتتها.وقيودأنواعهامننوعأوالأجناس

واطمئناناًأ)13(.وانشراحأارتياحأ

تقسرأنالأخرىالأدبانلَحاولبينما،والبرهانوالاقناعالحخةدينالإسلام

والوجدافيةالعقليةالمبرراتتمنحهمأندونتقبلهمأوالانتماءعلىالآخرين

مابدونالآخرينتنصيركانتوسيلةبأيةتشجعالنصرانية"إنللانتماءالكافية

الأساسيجعلالإسلامبينما،الصادقوالإيمانالحقيقياليقينإلىالتفات

الكونفيالتفكيرعنانلتابعيهيطلقوهوالصادقيْن!واليقينالإيمانلاعتناته

مقاصدهم،اختلفتمهماالدعاةلكلالسماعحريةلهموشرك،نواحيهلجميع

الإسلامإنأ)14(0أحسنهفيتبعواالقوليستمعواأنالمؤمنينعلىالمفروضلأن

استعمالأساسوعلىوالعقيدةالتفكيرحريةمبدأعلى"يرتكزقليلقبلبنامركما

".والمنطقالعقل

الذيالعلمعصرنعيثىلأنناالمسألةهذهعندطويلاًيقفسوسةوأحمد

تعاليمهومقارنةالإسلامحقيقةعلىالوقوف"إنوبرهانأحجةخطوةكلفييتطفب

وأنتسئمالاوقدسيتهسمقيظهر،علميةبصورةالأخرىالأديانمبادئمع

يقبلهأنيحئذولاالتقاليدقيودمنوالتحررالحرالتفكيريشخعنفسهالإسلام

الحديث.العلممقتضىيلائمماوهذا..الصحيحالإيمانبهيؤمنلمماالمرء

نأللإسلامكانوا)ذا.وتعاليمهالإسلامبجانبهوالحديثالعلمأنوعندي

عدوالكثيريعذهالذينفسهالعلمبواسطةذلكفسيكونوهيمنتهمجدهيستعيد

.إ)15(الديانات

1/56.نفط)13(

61.-15/1نفسه)15(
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تعظيمإلىبص!احبهوياخذالحقيقةوراءيسعىالصحيحالعلم)أنيرىوهو

وكل،الانسانيةوالالفةبالعدلوالاعتصامالأعظمالخالقوتقدي!والفطزالطببعة

ا)16(.الإسلامفيموجودهذا

فطرةبينا،صيلالوفاقلهذاثمرةكان)نماللإسلامالرجلانتماهإنبل

ونستمع..العلميةالمعطياتوبينالاسلامبينالحر،الفكروبينالدي!نيةالإنسان

للميلمؤيدأالعلميالاستدلالجاءحينالآنسروريأعظم)ما:يقولوهوإليه

علميوبتاييدغريزيطبيعيبدافعالاسلاميالدينإلىفانتميت،الفطري

ويناً")17(.وموطنأشعورأمسلمأ،بذلكفأصبحتتمحيصيئ

)41

الأخرىالأديانمعطياتمنالكثيريظلبينما،والتحققالفعلدينالإسلام

إانتماماًمغايرباتجاهالواقعيتشكلحينفي،والأمانيالأحلامسماءفيمعفقة

تتعدَلموالتيتعاليمهابعضفيالمسيحيةبهاتناديالتيوالأخوةالحبمبادئ

دين9فالإسلام")18(..دفةوبكلبالفعلالإسلامينفْذها،النظرياتحدود

الحياةفيعمليةبواجباتالقيامبتعاليمهيفرضلأنهمعنويأ،كونهعدا،عملبئ

التعاليمفيجاءمماذلكفياوضحوليس.المعنويةالروحيةالواجباتغيرالدنيا

التي،لعمليةبالواجباتيقملمماحقأمسلمأيكونلاالمسلمبأنالإسلامية

هذينأنوعندي.والزكاةالصلاةذلكجملةومن،الاسلاميالدينيفرضها

علىويمليانالروحيةالإنسانيةالحياةفيالعمليالنطاقيشملانالمبدأين

.!)91(.معأ.والالهيةالإنسانيةالواجباتتأديةيكفلعملنظامأدقالبشرية

،بالانسانالدماريلحقانشأنهمنماكلإزاءيتساهلولايتهاونلاالاسلام

1/61.نف!ه)16(

.166-2/165نفط)18(
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الأديانفيبينما،الصلبةالدفاعيةوخطوطهاالايمانترسانةفيثغرةيفتحأو

الموقفولناخذ..كهذهممارساتمنالكثيرازاءوالتهادنالتساهليكونالأخرى

يقفسوسةأحمدان.السياقهذافيالأمثلةمنعديدبينمنمثلًاالخمرمن

أكأرنولدشهيرويخلسوفمؤرخدثةجذبتوأنسبقالتيالمسألةهذهعند

ودلالةخطورةالإسلامميزاتأكثرمناثنتيناللونيةالتفرقةوالغاءفاعتبرها،توينبي

أخرىظاهرة-الأسوسة-يقولالإسلامفيالخمرتحريماومافاعليتهعلى

حقيقةالىالمرءوتنبهجمعاء،الانسانيةعلىفضلمنالإصلاميللدينماتوضح

قبلمنالتحريمستوضعفيالمتمدينالغربيالعالمصبقالذيالدينهذا

شهيرذمققالوقد..الفتاكالشرابهذاصموممنالبشريةلانقاذقرناًعرثلائة

مسيحيةعلىفيهسكرلااسلاماًيختار)إنهط!يلر":)اصحقاسمهالإنجليزمن

.()2ْ(.سكرإ(.فيها

مصدرفيحتىالأخرىوالأديانالإصلاميينألاختلافليل!سوسةانبل

هذاطبيعةعلىلتدذسبحانهاثهمنالتسميةتجيءالإسلامففي.التسمية

اللهكلمةالإصلام5واختلاقأوضعاًالتسميةتكونالأخرىالأديانفيب!ينما،الدين

الداعيالمرمىمعن!اهافيويتج!ئموآرادتهلأوامرهالاستسلامآيةفيهاتتجلى

اختلاقوليستالإسلاميةالديانةلتسميةالمنزلةافةكلمةوهي..والسلامللسلم

منوغيرهماوالموسويةالمسيحيةالديانةتسيةفيالحالهيكماجماعة

دعائميضعوأنهالبشريالعالمفيالسلممظاهرمنمظهروالاسلام..الأديان

مثالأليكونوجلعزاللهاختارهالذيالدينفهو،الإنسانيللمجتمعالتفاهم

()؟2(...عبادهبينوالوئامللصفاء

33.-/232نفسه)02(

.1/11Vنفه)21(
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بخطوطه،السابقةالسماويةوالأديانالإسلامبينالواضحالتمايزهذالكن

بينكاملأتضاداًأوانقطاعأ،أخرىجهةمن،يعنيلا،هذهالحاصمةالفاصلة

سبقته،التيوالأديانالإسلامبينتاريخيةاوعقيديةصلةايةمعهتلغى،الطرفين

واحد،مصدرعنمتوخددفقهيإنماالأصيلجوهرهافي،كافةالأديانهذهف!ن

الىقادهاالذيهوالغريبةالأجسامواستضافةالتحريفولكنواحد،ولهدف

مهمةيتؤأن-الأساسفي-لهاأريدالسابقةالأديانكونعنفضلأ،الانفصال

.الإسلامالأخير:،المصذق،الشاملللدينزمامهاتسلمثم،مرحلية

والاختلافالتغايرنقاطعنبحثهفيالذكر،آنفةمقارناتهفيسوصةوأحمد

-يقولالإسلامجاء)فلقدالحممةهذهيغفللاالسابقةوالأديانالإسلامبين

الديانتينبجوهرمعترفأ،للحقيقةموضحاًمنقحأالتوحيديينالديانتينبعد-الرجل

منكثيرأمضيفأ.عيهما.طرأتالتيوالأخطاءالتحويرالىمشيرأ،السابقتين

شريعة)واضعاً(..المؤمينلعبادهاللهأرادهاالتيالروحيةوالتعاليمالإرشادات

وسياسية،واقصاديةدييةاجتماعيةأمورمنبالمجتمعيتعلقماكلعلىتحتوي

جاءو)نما،فحسبالوثنيةالقبائللهدايةيظهرلمالإسلامأنيتضحذلكومن

يةاليهوالديانتانعليهاانطوتالتيوالارتباكاتالشكوكفعوالأديانلتوحيدأيضأ

الديانتين،جذورتاهْلولكنالجديد.الدينالىاتباعهمادارشادوالمسيحية

منكانتهذهكل،خاصةبصورةاليهوديةوالعصبية،والساسةالأحبارونفوذ

المهتدينمنكانواهؤلاءأنولو.الم!نشوالتوحيدتحقيقدونحالتالتيالعوامل

وانبثقوالارتباكوالكراهيةالضلالصابانقشعلكانالحقيقةدين()الإسلامالى

والولاءا)22(.بالصفاءمشبعجؤفيجمعاءالبشريةعلىالسعادةنور

72.-1/71نفسه)22(
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دينيه:

المعماراكتمال

)11

المسلم،الفرنسيوالفنانالمفكرام(929-)1861دينيه(أاتيينيعرف

وقد.الدينلهذاوانتمائهالإسلاميةالبيئيةمعايشتهبحكم،الإسلامعنالكثير

الله(رسول)محمدمثلمنالقيمةالمؤلفاتمنعددعنالمعرفةهذهتمخضت

(الإسلامبنورخاصةوأشعة،الجزاثركطإبراهيمبنسليمانمعبالاشتراك

وغيرها..النرب(.نظرفيو)الشرق(الحراماللهبيتالىو)الحج

المبادئ"تلكيملكوأنهالعليااالإلهيةالتوحيد!عقيدةبأنهالإسلاميعرث

منللخصومتحذيهالبدءمنذويعلنإ.العقيدةتلكعليهاتقومالتيالسامية

مقدسكتابفيأوالإنجيلفي(المبادئهذه)علىيدئونا"أنالشبهاتعثاق

أ)1(.صادقينكانواإنآخر

متميزالدينهذابانالاقتناعأشدمقتنعتحذيه،الىمطمشوالرجل

على،أخرىأديانمناشمدادأوشبهثمةفليسبمبادئهبالتاليمتميز،بعقيدته

ويدينها.انحرافاتها،،الأولىاللحظةمنذ،يجابه)نهالعكس

،17رتمالإسلايةالثقافةسلسلة،رستمراشد)ترجمةهاصالإصلامبنورخاصةأشعة)1(
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،21

خصائصعنيتحدثلكيمؤلفاتهمنكتابمنأكثرفي"دينيه(يمضي

عنها.انبثقتالتيللمبادئالأساسيةالملامحعلىويؤشرالإسلاميةالعقيدة

تحرير:رئالأخالأديانعنتميزهاالتيالأصيلةالخطوطمنواحدعنديقف

هي)الوسيلة:اللهوبينبينهمصراعيهعلىالطريقوفتحالوساطةمنالانسان

اللهبينليساذ،الأديانجميعالإسلامبهافاقالتيالمسائلكبرياتإحدى

لكذلكدانهم،الأديانعلىالبلاياشرهمالوسطاءهؤلاءإن..،وسيطوعبده

عليهالمسيحأدركوقد.نياتهموحسن)خلاصهمكانومهماعقيدتهمكانتمهما

مامثليفعلوالمأتباعهأنغير؟(.الهيكل)بائعييطردألم.ذلكنفسهالسلام

؟()2(.الهيكلبائعيأمثالمنيطردفكمالسلامعليهعيسىعادإذاواليوم،فعل

انتفاءهوذلك:الاسلامفيالعمليةالعقولوجدتهالذيهذامهمشيء)نه

الىبهحاجةولا،القذيسينوعبادةالأسرارمن"لخلؤهورئهالعبدبينالوساطة

دثه")3(.مسجدكلهاالأرضلأنوالمعابدالهياكل

،الأخرىالأديانتمارسهالذيالتعبديالحصربمفهوموالمعابدالهياكل

..وهناكهنابخالقهالاتصالللانسانيتيحالذيالحرالإسلاميبالمفهوموليس

المكشوفة.الأرضوفيالمعابد،جدرانداخل

وفكرةالبشريةالقداسةلنظامقاصمةضربةوجهللوساطةالاسلاموبإلغاء

الضارةالخرافاتتلكمن9البشريالوجدانهذهبخطوتهفحرر،الولاية

منأحدأيدعوأنللمسلمفلي!سونتائجهاإ.آثارهاوأزالالفاسدةوالمعتقدات

.23صنفسه)2(

عبدد.ترجمة،الجزاثري)براهيمسيمانمع)بالاشتراك344صيث!اللهرسولمحمد)3(

9591(.-القاهرة،العربيةالشركة3،ط،الحليمعبدومحمدمحمودالحلبم

155

http://www.al-maktabeh.com



القرآنيحرمكذلك.لهشريكلاوحدهاللهيدعوأنله")نماإليهويتضرعالناس

وبذلكنفسها،)4(،عنالأنفستسأللاالقيامةويومالشفعاء،وينكرالشفاعة

آخر.دينأيفيتتأكدلمكماالشخصيةالمسؤوليةتتأكد

نأ)دينيه!يعلن،الواضحةالنقيةالتوحيديةالعقيديةالرؤيةلهذهوامتداداً

إلىأومابشريأشكلأالإلهفيهيتخذلمالذيالوحيدالدينهوالإسلامي)الدين

المستعلية،الإلهيةبالذاتيليقالذيالمطلقالتنزيهفهو")5(،الأشكالمنذلك

وحسمه.وايجابيتهالدينهذابجديةيليقكما،المتفردة

،31

القبلأنلبينالمساواةنظريةالإسلامحققفلقد9المساواةالتحرير،معوهناك

ولكنهاا)6(.الفرنسيةالثورةيدعلىأخيراًالأتاتلمالتيالنظريةوهيوالشعوب

،العدلفكرةمع-أساساً-تتنافىوالتي،الممكنةغيرالصفاء،المساواةليست

دعتنفسها،الماركشةوحتى،الحالمةالخياليةالأوروبيةاليؤلوبياتانرغم

للناسبذلا"وكانكذلكالأمركانو)ذا...استحالتهاالواقعيؤكدأنتبلإليها

الهمةبعلوالأأحدعلىفضلأمنهملأحدالشريعةتجعللم(رجاتومراتبمن

فبالفعل،)7(.المتنافسونفليتنافسهذاوفيوالذكاء،وبالنبلالأخلاقمكارمفي

ويهذا،الناصيتمايزأنبذلا،الذاتيةوالإمكاناتوبالقدراتوالانجاز،والعطاء

المقياسيكونأنيمكنلااذبعينهالظلمفإنهاوالأعدلأ،المساواةتكونفقط

يعملمنبينساويتإذافأنت،عطائهمومقدارواختيارهمالناس)رادةعنخارجاً

والأسوالأبيضبينفزقتأنكلوكماتمامأ،الظلمإلىجنحتيعمللاومن

!جلدهلونيختارأنالإنسانيملكلاحيث

24.صالإسلامبنورخاصةاشعة)4(

27.صنفسه)6(

.25ففسهصر،()0

.26صنفسه)7(
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،41

عنتنبثقالتي)الإيجابية(خصيصة،والمساواةالتحريرمعأيضأ،وهناك

نأحاولأو،توهفمماتمامأالعكسعلىوالقدر،للقضاءالإسلاميالمنظور

نقول،كيف)ذمرض!قلولهمفيوالذينالدينهذاوخصومالشكاكونبهيوهم

أنشطكان!والرصول،المسلمينعندعملكلتشلوالقدرالقضاءعقيدة)ن

نشلألهعقبجاءالذيالوحيدالدينهووالإسلاموجهادأ،مثابرةوكثرهمالناس

تعني)إسلام(كلمةإن؟العظيمةالساميةوالحضارةالعجيبةالواسعةبالفتوح

ليسلكنو،ثونهتحولأن)نسانيةقوةلأييمكنلابمااي،الهبأوامرالرضاء

العملمجراهايغئرأنيمكنأنهايبدوالتيللأمورالخضوعمعانيهامن

انها..ضعفمصدرتكونأنعنالبعدكلبعيدةإذنالعقيدةفهذه..والإقدام

علىتعينه،المسلمالىبالنسبةتضارعلانفسيةقوةمصدرذلكمنالعكسعلى

8(.)والثدائد،المحناحتمال

مستوىعلىأم،والنفسيالعقليالتحليلمستوىعلىالأمرتفحصنافسواء

يلمحالذيالاستشاجهذاصدقلديناسيتاكدف!نه،والحضاريالتاريخيالتحقق

والعطاء.والبذلوالتجاوزللفعلدافعأوالقدرللقضاءالمسلمرؤيةفي

الباعضدوالبرهانوالمنطقوالاقتناعالعلممعهوادةبلايقفدينوهو

فياخذقدالأولىأيامهفيالبدايةامنذالإسلامكانلقد.والأضاليلوالخرافات

يومناإلىالعلمبهيقومالذيالعملنفىوهو،والبدعالخرافاتمحاربة

هذا،)9(.

(A)18صالإصلامبنورخاصةأشعة)9(331.ص!اللهرصولمحمد.
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قديير،ومكانهزمانلكلصالح،شامل،مرندينكلههذاجانبإلىوهو

المقليةالمستوياتومختلفوالاهتمامات)!بائعشتىمعوالتعاملالتلأديرعلى

فهو،،والأجناسالعوبلجميعنشأتهمنذ*صلحقدالإاسلامأن)فكماوالحضارية

تجد.وبينما..المدنياتدرجاتوجميعالعقلياتأنواعلكبلكذلكصالح

)الوقتالقوممبدأحيثلندن(سواقفيا!لعمليالرجلنف!منيهيجالإسلام

ذلكرضاعنيتقبلهوكما،الروحانيالفيلسيوفذالكبلبيأخذهوإذذهب(من

1(.الشعر")ْوتملكهالفنافناهالذيالغر!ذلكيهواهإذ..التأملاتذوالشرقي

الأجناسلجميع،علا-متهالأصيلةالإسلامميزاتاهممنواحدةهيتلك

أهذاأكدلقد..الإسلاماتبعواالذينهموحدهمالعربيكنفلم،البشرية

كانو)ذا،ومكان/زمانلكلصالحعمدينأنهلظهررهالأولىالاعةمن،الدين

،الفطرةدينهوإذ،عقللكليالضرورةصالحأكانجنسلكلبالضرورةصالحأ

درجاتمندرجةلكلصالحهذالكلوهوآخر،عنإنسانفيتختلفلاوالفطرة

.!)11(الحضارة

تبينتإإننيتاثلأيكتب(ويرث)ازوالد!انكليزيأرجلَانجدذلكأجلومن

الألمانيالأديب-كوتهأما..بذلكمنيشعوردونالإسلامبدينادينأنني

أفلاهذاهوالإسلامكانإذا:أعلنالإسلامأصولدرسأنبعدف!نه-الشهير

؟()12(.مسلمينجميعأنكون

،71

الذيالأخيرالبشريةدينيكونأنلهأريدالذيالدينهذامعماراكتمللقد

رفعإوعندماالأرضعلىالإنسانلحياةالأخيراليومحتىوديمومتهالزامهيحمل

وبكلنهائيأ،تنظيمهتمقدالقويمالدينهذاكانيالإسلاممؤسسإليهالله

j(.13)شانأتفاصيلهأقلفيحتى،دقة

.45rص!اللهرسولمحمد)11(38.صنفسه)01(

315.صنفه)13(342.ص)12(نفسه
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فيللانسانملاثمأ،ومكانزصانلكل!!الطفمطيبهيونلنثينأ-ثهذاج)نه

علىمذهلةقدرةنفطالوقتفىسيملأولكننه،والميضوعيةالذاتيةظز،يخ!اإحؤله.

خصاثصمنريبولامقوملألهاتستضدالقنرثوهذه.والافساد،-والكشب.التأثؤ

يتحدثالآنهووها،مؤلفاتهمنعددفيبعضياعلىأثدينيه(ألت!رالتياب!سلا3

التىالأمم!المحسوسالواضحبطابعهالإسلام!طبعفبمدكيف،التلثيرقية.عن

فيباتيةثزاللاآثارهاانوكيفوبلدأيها"جتسهثهااخلافأعيلىإليهاشْست

الارتدادهذايف!روهوقوون،)"\(.خصمةمنذعنهارتدواتدكانوارإن،لشانِا"أهل

)نمابأنه-والأوسعالأشملالقاعدةعلىقِا!ماًأستئثلاليةحالاتفييصثالللكلط-

الذكليكذلكالاحتمالعلىالقدرةيفوقالذىوالتعذيبالفتتة:اشَئعني!تإتى

سافلةمادية"أغراضوراءالانياقأوالاصبانية،التحقيقمحاكمملوس!

.K(01)لنيثة

يسمهاالنفسعلىالإسلامتأثيرفإن،المحدودةالحالاتهذهعداوفيما

الفرديةالحياةمناحيكافةإلىاممدالذيالتأثيرهذا)16(،يمحىلابطابع

الممارساتمنالكثيرويزيلويلغي،وببذليغئرأنعلىوقدر،والجماعية

سملويهَ،والأديانوالمذاهبالنظمسائرإزاههاعجزتالتيالمتأصلةالخاطئة

الخمرئركواقد،المثالم!بيلأعلىالمسلمينمنالكثيرين"إنوضعيةأمكانت

النهيمنفيهجاءوبمانفسهالدينبتأثير)لْاذلكيفعلوالموهموأنابوا،تابواثم

الذينالمسيحيينمنأحدأأننسمعلمأنناحينفي،بالتحريموالأمرالخمرعن

عنهاإ)17(.عادأوتركهاتدالخمريدمنون

الولاياتمحاولةاخفقتكيف،الوضعيالمستوىعلىجيدأ،نعرفونحن

أرغمتذريعأ،ثلأ،القرنهذاثلاليناتفيالخمرلتحريمالأمريكيةالمتحدة

15.صأشعة)14(

93صنفها()1 -rA.

93صنفه1()5 - 3.A

.22صنفه)17(
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كافةعلىهائلةجهودمنبذلتهمارغمقرارها،عنترجعأنعلىمعه

والقانونية.،والبوليسية،والمالية،الإعلامية:المستويات

للإصلامالكبيروالطابعالحقيقيالأثرنعرفانأردنالو5فإنناشديدباختصار

قدريظهرحتىتامةتحليلةدراسةالقرآندراسةعلينالوجبوالنفوسالأفئدةعلى

سبحانهبالمولىيتعلقفيماالإصلاميةالعقيدةروحفيوالتأصلالعظمة

.(AA)ى،وتعال

وعدلهتشريعهبصدقالمطلقاليقينهذا،اللهلأمرالفعالالاصتسلامفهذا

لآياتمكنالذيهو،الأرضفيومكانتهالانسانلمطالبوموافقته،وموضوعيته

ومكنالخمر،شربعنشتىأمئمبلبكاملها،أمةتكفأناللهكتابفيمعدودة

الخاطئةالممارساتمنمئاتبل،عشراتوتلغيتزيلأنأخرىلآيات

تليقجديدةوممارساتأخرىقيماًمحلهاتبنيدان،البشريةالحياةفيالمتأصلة

.الإنسانبكرامة

فامتلكتوخصائصهاأسبابهاامتكملتالتيالعقيدةو(خيراً،أولًاإنها،

والتغيير.التأثيرعلىالفذةالقدرةهذهبالتالي

)81

علىيؤسرلكيمؤلفاتهمنمكانمنكثرفييقف)دينيه(أنوكما

ضلالمنالقادموهو،ف!نه،الإسلاملعقيدةالأساسيةوالسماتالخصانص

الإسلامية،)العبادة(ازاءومبهورأمندهثأيقف،ومذاهبهأديانهوتخبطالغرب

العجيب.تأثيرهاعنهـلحكيمزاياهاعلىفيؤشر

الأولى،اللحظةمنذيتميزالإسلام(نكيففيجد(،)الصلاةعنيتحدثإنه

(1A)93ننسهص.
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يتولىهنافها،حانقدميعادهابأنالمؤمنينوتذكيرإليها،الدعوةلحظة

صوتالانسان"وصوتالفريضةهذهتأديةإلىإخوانهدعوةنفسه)الانسان(

إلىالمؤمنقلبمنالصادرةالانسانيةالعاطفةحملإلىادعىوهو،طبيعي

إلىالقلبومن،صناعيةآلةأيمن،الإِسلاماركانبأهمللقيامالمؤمنين)خوانه

")91(.رسولالقلب

التي"والاشارات"الحركةأنكيف)دينيه(لحظ،الصلاةبدأتماإذاحتى

صلاةفينوعهامنمثيللهايسبقلمونبالةولطافةبساطةذات)هيتتضمنها

إلىبالشخوصالعيونولا،والتكلفبالتظاهرالوجوهتدعولاأنهاكماغيرها.

الأمورتلكمنخاليةالِإسلاميةالصلاةإنحقاً..الدموعواستنزالالسماء

ولاجمالغيرفيجعلهامماالمسيحيةبالصورالمسيحيونخضهاالتيالائنة

ذاتهيالِإسلاميةالصلاةفيالتيوالحركاتالأقوالإنحقأوقار.ولاجلال

ونكلفاتالورعمبالغاتمنخاليةوهي،والاطمئنانوالهدوءالرزانةعلىدلالة

وتعالىسبحانهاللهلأنالعباداتفيغريبهومما،بذلكوالتظاهرالخضوع

العزيز!)3ْ(.الغنيوهوالصدورفيبماعليم

علىالتامتعبيرها"فوقالاسلاميةالصلاةحركاتإنبلفحسبهذاليس

للجسمتقوم،الكريمالمولىنحوالنيلةالعاطفةمنالمؤمنيننفوستحمل

اليومفيمراتخمسالأداءمفروضةفهي.الرياضيةالحركاتمزايابأعظم

للبدنففيهاصلاةكليسبقالذيالوضوءحكمةذلكإلىأضف.الواحد.

أ)21(.الايمانمنوالنظافة،ونظافةوصحةانتعاش

أشذفيحتىوالجسد،الروحبينالمعروفةالإسلاميالتوازنمعادلةإنها

أعمالبعضإن.9.)دينيه(ويواصل..بالروحالتصاقاًالتعبديةالممارسات

36.ص)02(نفسه37.ص)91(نفسه

37.ص)21(نفسه
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الختامي.والتسليمأوالتلاوة،كالتكبير:الإمامبهايجهرالتيوحدهاهيالصلاة

ترذدلاونفوسهم.أنفسهمقرارةفيإلاالصلاةيقرؤونلافإنهمالحاضرونأما

فيليزيدهذاالسكوتنصفإن.آذانهمتلجتكادلاغمغمةفيالتكبيرسوى

الأهليةفيهاتتحدوالتي،الدلالةوسمؤالشاطةبينالجامعةالحركاتهذهعظمة

تأثيره،لعبادهرائعاًمشهدأتعطيتماماً،الرياءمنوبخلؤها،بالتواضعالكاملة

")22(.خياليتصورهأنمنأعظم

)19

والروحيةالنفسيةوالمنافعالقيممنالمزيدعنمنقباًالرجلويمضي

علىالصلاةالله"كتبفلقد،للمصلينالإسلاميةالصلاةتحققهاالتيوالجسدية

خمس،نعمخير.منمنحهمماوأصخأنفعتكونأنحكمتهواقتضتعبيده

فتحوليومياً،مراتخمسالتامةالراحةمنالبشربنيتمكناليومفيصلوات

،الفرحفيالمغالاةإلىتارةتؤديالتيالمثيرةوالعواطفالانفعالاتوبينبينهم

قدطريقوذلك،الحزنفيالمغالاةالىوتارة،الرذائلإلىيؤديطريقوذلك

،الطهارةمقدماتمنلهنبمايومياً،صلواتخمس.اليأسجنونإلىيؤدي

إ)23(.روحهوصفاءبدنهنظافةفيبالتفكيرالإنسانيلزمن

الفرديالمستوىعلىالصلاةتأثيراتمتابعةحدودعند)دينيه(يقفولا

بالاتجاهجماعياًتاثيرأ،كلههذابموازاة،هناكانكيفيلحظوإنما،العمقي

و)زالةبعضإلىبعضهمالمؤمنينشذفيدورهاالصلاةتمارسحيث،الأفقي

كافةفيهتنصهربشريتجمعسوىيتبقىلاحيثهنالك،والمتاريسالحواجز

منأكثرفمنذ9واحدةبؤرة..اللهنحو،الهدفنحوالمركز،نحووتشدّه،الفروق

الصينيةالشواطنإلىالأطلسيللمحيطالأفريقيةالشواطىمنقرناً،عشرثلاْلة

142صنفسه)23(54.صع!اللُهرسولمحمد)22( - 1f1.
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ناحيةإلىيومكلفيمراتخمسالمسلمينأملايمِن،يستدير،الهاديللمحيط

إلىلتصعدمتناسقةصلواتهممنالملايينتتجمعحيثمكةفيالمقدسةالكعبة

نأيمكنلاولاءمننحوهالاسلاميةللروحماعلىاللهتثهدكيالأعلىالملأ

أ)،2(.يتحول

ذلكالكثير"الخيردينيهيلحظكمانتيجتها،كانتفقد()الصيامفريضةأما

القويالشعورسوىلهاعلاجمنهناكوليسالأنانيةعلىمجبولالإنسانأن

يجتمعونالطعامثقلمنتخففواوقدوالمؤمنونوظمأ.جوعمنالآخرينببؤس

أواصرتتقوىالروحية،الصيامأوبرياضة..الروحيبالغذاءفيتزودونالنهاراثناء

الجوعأعني،الشرسالعدؤهذاعلىمتعاونينالمؤمنونوينتصر،بينهمالأخوة

منمراساًأعدائهمأشدلمجابهةتعاونأوأوثقاستعداداًأكثرفيصبحونوالظمأ،

البشر")23(.بني

يشمللكيينساح،الصيامعنيتمخضالذيالكثيرالخيرهواذنذلك

الجسديأيضاًالمردودوهنالكواحد.وقتفيوالنفسيوالاجتماعيالروحي

أالأجسام"يقويفإنه"الأرواحيحيالتعبديالدينيالاختبار"هذاأنفكما

لفتحبهمتحيطالتيالرهيبةالصحراواتالمؤمنونيعبرأن"ولأجل،كذلك

الذيالتدريبهذامنلهمبذلاكانالعليا،هياللهكلمةتكونكي،العالم

")26(.فتوحاتهمفيالشدائدمنسيلاقونهلمابالنسبةهيناًيعتبر

،101

فيالناساحتشاد"إنأخرىوقيماًايمانيةمعانٍيفجّرفإنه)الحج(وأما

تباينهاعلىالانسأجناسجميعإنحقاً.الحشرمواقفمنموقفعرفات

55.صنفسه)24(

.017صنفسه26()

.911صنفسه)25(
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هذاغيرأفيالعالمفيترىولن.الاقفار.اعتادالذيالمكانذلكفيتحتث!د

المختلفةالآدميةالوجوهتلككلواحدآنفيفعرضجمعاًاجتمع،المكان

تلكفيجميعأهؤلاءتآخىلقد..المتباينةواللغاتاللهجاتتلكوكل،الشبه

،والطبقاتوالدرجاتالأجناسفروقونسووقلبا،لغةتآخوا،العظيمةالساعة

اتحادهالىالاسلاميرجععرفاتفي.سياسيةامكانتمذهبية:احقادهمنسوا

")27(.الأولىأيامهفيكانكماالقويةوحماستهالامل

الحجرتقبيلبصددجهلاًأومكرأالبعضيتوهمهقدلبسأيإزالةأجلومن

فيللميلبعلامةالحجرلهذاطالرسولتقبيليكن"لم:دينيهيقولالأسود،

تقبيلإنبلصريحاً.تنافياًالقرآنومبادئيتنافىفذلك،الخرافاتنحوالعبادة

المجيد")28(.سلفهلتراثوإجلالًاإكراماًإلايكنلمالحجرذاك

الجنودقبورعلىالزهورأكاليلوضعمراسيمعلىيعترضعاقلًاأنأعتقدولا

لاهمبينما،وثنيةأوخرافةأنهبحجة،وقادتهالعالمزعماءقبلمنالمجهولين

عندفاعاًاستشهدواأوماتواالذينأولئكلأرواحتقديرهمعنالتعبيرسوىيبتغون

!والأرضالعقيدة

(TV)892-692نفمهص.
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:يتونتر

أخرىمرة"المسلمين"كيرعنشواهد

111

)أهلالمعروفكتابهفي"تريتونستانلي"آرثرالِإنجليزيالباحثيقدم

فيالمسلمينغيرمعاملةبصددمهمةواستنتاجاتشواهد()1(الاسلامفيالذمة

الوقت-فيالكتابيتضمنهمماوبالرغم.العصور.عبر،الإسلاميالمجتمع

بالوقائعالمؤلفإقرارفإن،جائرةوأحكامموضوعيةأخطاءمن-نفسه

والتاريخيةالعقيديةقيمتهيحمل،الصفحاتهذهفيبهاسنفرالتيوالاستنتاجات

.الإسلامفكرفيالأساسيةالمسائلمنواحدبصددالمتأئقة

وعئن،البريطانيةالكلياتمنعددفيوتعلمام881عام"تريتون"ولد

عليكرهفيواستاذأام()919وكلاسكوام()119ادنبرهفيللعربيةاستاذمساعد

-)3191بلندنوالافريقيةالشرقيةالدراساتومدرسةام(129)الهندفي

العربية،البلدانمنعددفيوطؤفالفقهإلىاهتمامهجلوتجهوقدام(.479

فيالكلام)علم(..الذمة)أهلعنفضلاًأشهرها،،المؤلفاتمنالعديدوانجز

(.الإسلاميةالتربيةفي)موادووشعاثعإيمان)الاسلامو(الإسلام

،المعارفدار،التاريخيةالمكتبةسلسلة،الثانيةالطبعة،حبشيحند.وتعليقترجمة)1(

.م6791-القاهرة
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،21

.الجذور.منلنبدأ

الأسسوضعواإذ(عنهمالله)رضيالراشدينوخلفاءهيكئًاللهرسولإن

التنظيرمست!على،للعالمقدموا،المسلمينبغيرللعلاقة،الملزمة،الأولى

وأدينأييستطعلم،الطرفينبينللعلاقةصورة،العملىِوالتنفيذالفقهي

يستطيع.ولن،التاريخعبريقذمهاأنمذهب

المادةزحمةبسببصعباًأمراًليسالمقولةهذهوتوثيق،كثيرةوالشهادات

المنهجعننخالفأننستطيعلاهناونحن..المجالهذافيوالتاريخيةالفقهية

الباحثهذايقدمهما..يقولونكماواحدةقناةمنالمروروهواعتمدناهالذي

الصدد؟بهذاتريتون"9يقولهالذيفما..تلكأوالمسألةهذهتجاهذاكأو

إليه.لنستمع

ويوصيالمغلوبةالشعوبمعالرفقاصطناعوجوبعلىالإسلام"يصرّ

ظلم)منقولهيك!الرسولعنرويوممامعها،العدلوالتزاممعاملتهابحسن

()2(.حجيجهفأناطاقتهفوقكففهأومعاهدأ

اللهفيطلبكاللهذمةأهلمنأحداًتقتلنلا9عنه(الله)رضيبكرأبووقال

بنعمربحقالواردةوالرواياتالنار".فيوجهكعلىاللهفيكئك،بذمته

قدقومعلىمرأنهليقالحتى،كثيرةبالذمسنر(فتهفيعنه(الله)رضيالخطاب

إنهم:لهفقيلهؤلاء؟شأنما:فقال،الثمامأرضبعضفيالشمسفيأقيموا

لايقولونقالوا:به"،يعتذرونوماهم9:وقالذلكفكره،الجزيةفياقيموا

سبيلهم.فخلىبهمأمرثم(يطيقونمالاتكلّفوهمولا)فدعوهم:قالنجد.

،يسالسائلوعليهقومببابعنه(الله)رضيالخطاببنعمرمرّوأنوحدث

71.صالخراج:يوسفأبو)2(
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الكتابأهلأي)من:لهوقالعضدهعمرفضربالبصر،ضريرشخأوكان

الجزيةأسأل:قالأرى؟(ماإلىالجأك)فما:قال.يهودي:فقالأنت؟(

أرسلثموجدهمماوأعطاهمنزلهإلىبهوذهببيدهعمرفأخذ.والسنوالحاجة

أكلناإنانصفناهمافوالله،وضرباءههذا)انظر:لهوقالالمالبيتخازنإلىبه

الفقراءهموالفقراءوالمساكينللفقراءالصدقات)نما،الهرمعندنخذلهثمشبيبته

")3(.الجزيةعنهوضعثم(الكتابأهلمنالمساكينمنوهذا،المسلمون

شكلتالتيالمبكرةوالوقائعالمنطلقاتعنفحسبتأشيراتهيتلك

.الإسلامبناهالذيالجديدالمجتمعفيالمسلموغيرالمسلمبينالعلاقةأساس

الخطاببن)عمرأجلتدانىإولما:فيقولللجذورمتابعته""تريتونيواصل

منالخليفة)أوصيبقولهالموتفراشعلىوهوبَعدهمنأوصىعنه(اللهرضي

وألاورائهممنيقاتلوأن،بعهدهملهميوفىوأنخيراً،الذفةبأهلبعدي

وهي،القولهذاتؤيدشهادةالنصرانيةالأخباروفي")"(.طاقتهمفوقيكففهم

م657سنةالىم647سنةمنالبطريركيةكرسيتولىالذي)عيشويابه(شهادة

كمايعاملونناالعاليمعلىالسيطرةمنالربمكنهمالذينالعرب)إنيقولكتبإذ

ق!يسيناولوقرونمفتنايمتدحونبلللنصرانيةبأعداءليسواإنهم،تعرفون

تئمالذيالاتفاقأنوالظاهر.وأديرتنا(كنائسناإلىالمعونةيدويمذونوقدّيسينا،

وجوبعلىنضفقد،النصارىصالحمنكانالعربوبين)عيشويابه(بين

يؤذواوالأ،العرباجلمنالحربعلىقسراًيحملواوألا،اعدائهممنحمايتهم

منالمجباةالجزيةتزيدوالأ،شعائرهموممارسةبعاداتهمالاحتفاظأجلمن

كانتوإذادرهمأ،عشراثناالغنيالتاجرمنيؤخذوأن،دراهمأربعةعلىالفقير

وأدينهاتركعلىيجبرهاأنلسثدهايحقلافإنهمسلمخدمةفينصرانيةامة

158.-157صالإسلامفيالذمةأهل)3(

54.صالخراجكتاب:آدمبنيحى)4(
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صيامهاإ)5(.عنوالتخليًصلاتهااهمال

rr

عنهاللهرضيالخطاببنوعمرمج!النبيمنكلأ"إنحذبلغالأمرإنبل

اشارانهيك!الرسولعنوالماثور.غيلةالنصارىيقتلونالذينالمسلميندمأباح

!)6(.الجنةرائحةيثئمفلنذمياًقتلمنانإلى

اللةرسولوأكَدهارسمهاالتيالإنسانيةوالمرتكزاتالمبادئهذههدىوعلى

المسلمينبينوالعهودالمواثيقنظمت(عنهمالله)رضيالكراموأصحابه-لمج!د

أقامهاالتيالدولةنطاقفيبالضرورةنفسهاو-!دتالتيوالجماعات،المنتصرين

ماكثيراًإذ،والأناةالصبرجادةيلتزمونالأولىأيامهمفيالعربكانلقد9الفتح

مرةاستسلمتثم،العربعلىوتمردتثارتثمبشروطاستسلمتمدنعننقرأ

")7،.الأولىعهودهالهافأعادواأخرى

أوتجاوزأيلأن..بالميثاقالتاموالالتزامللكلمةالمطلقالاحترامإنه

هذهإنبلفحسبهذالي!..اللهأمرعنمخالفةهوإنماعليهمااعتداء

خلالمن،والمساواةالعدلقيمتيْعلىعجيباًحرصاً-ابتداء-تضقنتالمواثيق

هاتينوهاكم..العالمفيمذهبأوعقيدةإليهترْقَلمإنسانيمنظور

الشهادنين:

مساواتهمإلىلثرماعلىالأحيانبعضفيتنطويالذميينمعاملةي!كانت

لماأنهمنالرأيهذاصخةعلىونستدل.الحقوقكافةفيبالمسلمينالتامة

تقرر)قليدوروث(النوبةملكهـ(35-)25سرحأبيبنسعدبنعبداللهصالح

أهلمنجاوروهمممنالمسلمينوبينبينهمجاريةوهدنةأمان)أنهالصلحفي

.915-158صالاسلامفيالذمةاهل)5(

016.ص(نفسهV)702-802.صنفسه)6(
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أنفسهمعلىالنوبيونوأخذ(،الذمةوأهلالمسلمينمنوغيرهممصرصعيد

.!)9(.معاهد()8(.أومسلممنطرقهأوببلدهمنزل)منبحمايةالعهد

معاملتهافيالاسلاميةالحكومةبهتسترشدكانتماعلىالطيبةالأدلةأومن

فيالمحفوظةاليونانيةالبرديأوراقبينوجدالذيالأمرفيجاءماالذميين

)خوفاًالباقيفيجاءفقدمنهقسمفسادمنالرغموعلى(،البريطاني)المتحف

تجبولكن..عليهمالمفروضالقدرتوزيعفيوالحقللعدالةوحفاظاً،اللَهمن

1(..")ْ(.طاقتهبقدرمنهمكلمنالشيءوأخذ،بالعدلالجميعمعاملة

يؤثرونالأحيانبعضفيالنصارى"كانإذا-كذلك-والحالنعجبفلا

")11(.المسيحيينإخوانهمظلفيالعيشعلىالإسلاميالحكمظلفيالعيش

)41

بعضعلىالتحفظومع،الِإسلاميالتاريخمدىوعلىبعد،فيما

فيالإنسانيةوالقيمالمبادئهذهعئرتتنفيها،ولاالقاعدةتؤكدالتيالاستثناءات

علىيدهيضعأنيحاولوتريتون..شتىوصيغنفسهاعنالآخرينمعالتعامل

واتيارينفيوالتركيز،التوضيحأجلمنندرجها،أنيمكنالتيالصيغهذه

.الفرصوتكافؤالدينيةالحرية:رئيسيينخطين

وأصحابالسلطةبموافقةتشيدوكانت،بحريةتبنى"الكنائسكانتلقد

اهـ07اهـاو05سنةحتىهناكوليس..بمساعدتهموأحياناًبلوالنهيالأمر

عبدبنعمرعنواثر")12(.الكنائساستحداثبمنعامرصدورإلىإشارةأي

منمئتهلأهلمالهمنالكناضعلىبالوقفيوصيأنللذميأجازاأنهالعزلِز

.163-162صالِإسلامفيالذمةأهل)9(1002/الخطط:المقريزي)8(

176.صنفسه)))(164.-163ص)01(نفسه

51-52.ص(نفسه12)
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الفقهي-مؤكداًالموقف-الله-رحمهالشافعيويقولاليهود!)13(.أوالنصارى

يافيتتدخلالأيجب"الحكومةبأن،هذهالدينيةالحريةلمسألةالتنظيري

لاأنهطالماللث!رعمناقضةمنفيهيكونقدمارغمالذميئأعمالمنعمل

تستطعلمبامتلاكهايمردونقريةفيالذمئونكانفإن.العامالوضعمعيتعارض

خنازيرهمفيلهمتتعرضوالأبناء،رفعولاكنيسةإحداثمنمنعهمالحكومة

يعقدأوبالربا،دينأآخرذمياًالذمييعيروقد(،وجماعتهموأعيادهموخمرتهم

")14(....فعلوهفيماالتدخلمالأحديحلفلا،الإسلاميالشرعيجيزهلانكاحاً

عنيعئرواأنالمسلمينلغيرأتيحكيفنجد،الفرصتكافؤمشوىوعلى

يسهمواوأن،والسياسيةالاجتماعيةالحياةسفمفيقدماًيصعدواوأن،قدراتهم

وإغنائهاالإسلاميةالحضارةصرحإقامةفيجنب،إلىجنباً،المسلمينمع

كانولقد.أبدعوهأوقذموهلماكفاءهوماالتقديرمنيتلقواوأن...بالمعطيات

علىممنهؤلاءفضائلتقديرفيكريمين9تريتونيقولكما،المسلمونالكاب

تلميذبناللهوهبة،عصرهأطباءبرأساسحقبنحنينليسفونحتىمفتهمغير

ذكائهفيرجلأأنمنخلكانابنويعجب(،دهرهوجالينوسعصرهقراط)بابي

يسمىاليهودياللههبةالبركاتأبومعاصرهوكان،الإسلاميعتنقلموعبقريته

01)15(.0العصع)بشص!

طيبةعلاقاتوالفنونالآدابميدانفيبرعاياهمالعربإعلاقاتظفتولقد

الموذةهذهمنكثيرأ)نبل،للهجرةوالثانيالأولالقرنينخلالالمودةعلىقائمة

مهدسيناصطنعتالحكومةانإلىآنفاًأشرناولقد،الفنرةهذهبعداستمر

")6(.المسلمينغيرمنوعمالًا

وفقهاءمدرسينايدي)علىدرسالذميينمنكثيراًأنكيفنجدأنناكما

-9.011-1ص)14(نفه011.ص(نفسه)13

.1n9ص)16(نفسه.182ص)15(نفسه
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وسيبويهأحمد،بنالخليليدعلىدرساسحقبنحنينأنذلكمن،مسلمين

رجالأفقه-حميدبنعديبنيحىوتتلمذ،العربيةفيحجةأصبححتى

موسىبنمحمدعلىقرةبنثابتودرس،الفارابييدعلى-المنطقفيعصره

منالوليدابنعلىعلومهجزلةابنوتلقىالمعتضد،الخليفةالىقدمهالذي

أنلبثوما،معرفتهوقوةتفكيرهعمقعلىمؤلفاتهوتدل..المعتزلةرجال

بينأحيانأتوجدكانتهذهالتسامحروحأنالىهنانشيرأنيفوتناولا..أسلم

أساتذةيدعلىعلومهالنسطوريالمنطقييونسبنمتىتلقىفقد،المسيحيين

()17(.السريانمن

الرفيعةالدينيةالمناصبتوليوبينبينهقطتحولتكنلمالمرءذمئة"انبل

:للإسلامخصمأماضيهفيكانأنهبحجة)18(إسلامهحالاالمسلمينبين

النشاطمجالاتفيللذميينمنحالذيالواسعالمدىيعرفلامناومن

-كذلك-يعرفلامناومنتقفدوها؟التيوالوظائفالمناصبوحشود،الإداري

بلهنيةفيأوتقلبهمالإسلامكنففيعاشوهاالتيالطيبةالهنيئةالاجتماعيةالحياة

احياناً؟)91(.والاسرافأ)الترفحدالى!النفقاتوكثرةالأحوالواتساعالعيش

والذمي،المسلمبينالتعاملاتجاهاتمناتجاهكلفيكثيرةائعالوقان

الغربيينالباحثينمنغيرهوعشراتتريتونأ9يقدمهاالتيأيضاًالشهاداتوكثيرة

بعضمظانعلىللايجاز،ايثاراًهنا،القارئنحيلأنويكفي،المجالهذافي

فيللمسلمينتئمبماهذاونقارن2(أيدينا)ْبينالذيتريتونكتابفيالشهادات

175-176.ص)18(نفسه291-391.ص)17(نفسه

916.ص)91(نفسه
ببناءلهموالسماح،المسلمينغيرمعاملةبصددالشواهدمنالمزيدعلىاليدلوضع)02(

وأنشطتهم،الدينيةواحتفالاتهموطقوسهمعاداتهموممارسة،التحبديةمؤسساتهم

،-المسلمينجانبالىأحيانأوقتالهم،الدولةفيالمهمةالوظائفوتسنم،الاتصادية
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بدينهميدينلالمناتباعاًفيهاوكانواالسلطةفيهايملكونيكونوالمالتيالبلاد

دولةسقوطبعدإسبانيافيجرىمانتذكرأنيكفيبلاليهود،أوالنصارىمن

الذيمانعرفلكيعليها،البغاةبغيبعدفلسطينفييجريومافيها،الإسلام

العالم!فيالإنسانلصالحيعملهأنالإسلامأراد

19الصفحات،نفسهالمرجعانظر 62، cal . 9f 41-43، 33-34، ،،f1-11

ا-68،916ا-61،162ا-21،124ا-18،911ا-001،801،15،116

،391-591،021،215-216،224-225،026-261265.266-
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بلاشير:

للِإعجازالآخرالوجه

،11

كتابهفيتحدثتد،الفرنسيالطبيب،العالم(،بوكاي)موريسكاناذا

القرآنمعجزةعن(الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتب)دراسةالمعروت

كتابيهفييحدثنا،الفرنسيالناقدالباحث،بلاشع)ريجيسفإن،العلمية

أدهشتالتيالمعجزةلهذهالأدبيالوجهعن(العربيالأدب)تاريخو)القرآن(

.الألبابوحئرتالعقول

وبالتالي،الإسلامدائرةخارجمنالقرآنمعيتعاملالآخرهوو"بلاشيرا

نفسه،هويقولكما،بذلهالذي!التجريدي"بالجهدوالاستقرائيبمنهجه،فإنه

!)1(،محمدعلىالمنزلةالآياتفيالأدبيةالظاهرةإفرادإلىالوصوللغرض

الكريم.للقرآنالأدبيةالدراساتمجالفيبالغةقيمةذاتنتائجإلىيتوصل

إنجازفيالفضلإنفيهايقولالقرآنيالنمقتوثيقالىسريعةاشارةبعد

سنةقبللإسهاعهعنهاللهرضيعفانبنعثمان)الخليفةإلىيعودالمهمةهذه

وحدهواليه،القرآنمنعديدةنسخوجودعنالناشئةالمخاطر)بعادفيم655

739-دثق،الثقافةوزارة،الكيلانيإبراهيمد.)ترجمة205/العربيالأدبتاريخ)1(

ام(.749-
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القاد/ت!)2(.الأجيالمدىعلىالمنزلكتابهمنمقتثبيتبفضلالمسلمونيدين

الأدبي:جانبهافيالقرآنيةالظاهرةلمتابعةباتجاهين"بلاشير!ينطلقبعدها

والتأثير.الأسلوب

هذا؟)بلاشيعهومنولكن

البيضاءالدارفيالثانويةدروسهوتلقى،باريسمنبالقربالرجلولد

فيلهااستاذاًوعين)2291(بالجزاثرالآدابكليةمنبالعربيةوتخرج،بالمغرب

الشرقيةاللغاتمدرسةواستدعتها-3591()249بالرباطيوسفمولايمعهد

محاضراًاستاذأعملكما591(ا-أ)359العربيالأدبلكرسياستاذأبباريس

.3691عامالدكتوراهونالالسوربونفي

المجلاتأشهرفيالعربيالأدبتاريخعنالدراساتمنالعديدكتب

)تاريخفهوكتبهأشهرأمااجزاء.ثلالةفيالكريمالقرآنؤلرجم،الاستشراقية

هنا.هااعتمدناهمااللذينو)القرآن((العربيالأدب

،21

يسقطالأولىالضربةومنذ،القرآنيالأسلوبعندطويلأ)بلاشيعيقف

بينامتدادأوتثابهأيتجدلأنسعتالتيتلك،وأضاليلهمالخصومترهات

وراءهيخئفوحدهنسيجهوالذيالأداءهذاأنكما.الكفانوتنبؤاتالقرآنأداء

نأيمكنوالمامأدتةالترجماتأشدإنبل،البشريالأدبمعطياتسائربعيداً

أنهفيجرم"لااللهكتابمعالأثراكلمعتامبنجاحالمطلوبغرضهاتؤدي

الآياتفيالكلاميالايقاعهوفإنماأدائهعنالترجمةتعجزشيءثمةكانإذا

يرواأنيشاءوالمعندماأخطأواقدمحمدخصومإن.العهد.ذلكفيالمنزلة

2/22.نفسه)2(
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فقط،استقرائيأ،علمعلىأننامنوبالرغموتعويذيةسحريةأغانيالأهذافي

ف!ن،وتهافتهالحكمهذابخطلذلكمعالاعتقادلناالجاثزفمن،الكهانبتنبؤات

تخففوجلالةوألقأاندفاعاًالسور،هذهفيذكرهايك!الرسولأعادالتيللآيات

النصوصخلالمناستحضارهايمكنكماالبشرفصحاءأقوالبعيدأوراءها

وصلتنا!)3(.التيالموضوعية

الأداءمفاتيحبعضباختصارهيتلك..الجلالة..الألق..الاندفاع

سوى،محيطدقيقمرهفأدبيبح!قمعهيتعاملمنيملكلاالذيالقرآني

وألقا،سنىيشع،متلاحقعنيفكموج،كالشلالالتدفقهذاأزاءالانبهار

ابعادمنقادمكصوتوالمهابةبالجلالةالمترعحضورهالمتلقيعلىويفرض

يألفه!ولنالمنزويةالأرضهذهعلىيعيشانسانيألفهلم،القصيةالكون

مقارنةأيةففي،أخرىفنيةقيمهناك)نماوحدها،الكلماتموسيقىليست

الآياتهذهلمثلالأدبيةالقيمةننسبأنالخطامنأنه"نجدالآياتبينمدققة

المكؤنالفنالىأيضأمرذهاالقطعهذهمزيةإنوحدها.الكلماتموسيقىالى

التيالحركةوالىامكنتها،فيالموضوعةوالكلماتاشربثها،التيالبساطةمن

تورنماواذا.يوسفسورةفيواضحةالظاهرةهذهإن.الشخصياتتركز

باللغوالمثقلةه!!ح!التكوينسفرفيالمشابهةالفصولببعضالقرآنيالقصص

يتدرجفهو،يقاسلابمامرتبةأعلىالقرآنيالقصصأنظهر،والاستطرادات

ينتصرالعادلأنوهيالامواسيةفكرةعليهتسيطر،زائدةاشاراتدونبرشاقة

التقدير،علىيحملناالذيهو،أخرىسورفيالحكايةفنوليس.ووفائهب!يمانه

يقرأعندماالمرءيعجبالأعرافسورةففي.والأسلوبيةالخطابيةالمميزاتبل

توازنمنوشعيبولوطوصالحوهودنوحالأنبياءعن19الآيةالى57الآيةمن

()،(.اللازمةتكرارمنالمزدوجوالتأئيرالخس!القصص

2/42.نفسه)4(2/31.نفسه)3(
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وضع)2(.المؤثرةالبساطة)1(:هناكإذنالموسيقىإلىفبالاضافة

والاقتصاد.التركيز)4(.بالغةبدقةالشخصياترسمr().أماكنهافيالكلمات

والأسلويية.الخطابيةالمميزات)5(

المعطياتسائر--فحسببعيداًوراءهيخلفلاالكريمالقرآنف!نهـاذن

.يقاسلابما،المحرفةالدينيةالكتبنصوص-أيضاً-ولكن،الوضعيةالأدبية

،31

3-37(.ا-ا:يونسسورة)فيفيلاحظتحليلهفي)بلاشيعيمضي

اندفاع،الحاسموالتأكيدالاستفهاميتناوبحيث،التركيبتنؤعإلى"بالاضافة

،الروعواستعادةللاجابةوقتاًلهيتيحأندونويرهقهالخصميدافعالذيالفكر

إ)5(.المترجمةالآياتخلالمنحتىنستشفهاعفويةبلاغةثمةفإن

ف!نناالنصمعالجماليالتعامليعرقلقدالذيالتعدادمنبذلاكانواذا

تنؤعسأ-فهناكالقرآنأسلوبعلىللرجلأخرىتأشيراتهناسنضيف

يحصرالذيالجدليالخطابفيالاندفاعهذا-سابعأ-وهناك،التركيب

نأيلبثمالكيللحركةحئزأيلهيتيحأندونالضيقةالزاويةفيالمدافع

يترجمعندماحتىنفسهاتفرضالتيالعفويةالبلاغةتلك-ثامنأ-وهناك.يفحمه

!أخرىلغاتالىالقرآن

لمعجزةمدهثاًتأكيدأذاتهبحذيعدمما،كذلك،)بلاشيعيلحظهماوثمة

ذلكفيالعراقفيتأضلالذيطاليسلأرسطوالبيانعلم))نالأدبيةالقرآن

كلالعربيالأدبعلىتطبيقهمجالفييصذق(الأولىالهجرية)القرونالوقت

داممااذ:الواقعفيسهلةوالمسالةالتجريد؟صعيدعلىوضعهالقرآنيتيحما

أسهلشيءفلا،لهمثيللاالإنسانيةللغةكمالًايكونداموما،اللهكلامالقرآن

2/43.نفسه)5(
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بالاعتمادوضعهافينجحقدأرسطوكانالتينفسهاالمبادئفيهنكتشفأنمن

فيوالثاقبةالبارةالجهودهذا،علىالشواهدنجد.وحدهالعقلقوةعلى

العاشرالقرنمنابتداءالعراقفينمتالتيالغنيةالأدبيةالموضوعات

()6(.00(0الهجريالرابع،)الميلادي

بينالتامالتطابقلتحقيقمستميتةبجهودالمسلمونالبلاغيونقاملوفحتى

ال!تسليمفرضعلى،طاليسيالأرسطوالبيانعلمومبادئالقرآنيةالمعطيات

نصأيقدمان!الأميالنبيعلى-يقينأ-المستحيللمنفإنه،كهذهبمحاولة

أرسطو،اكتشفهاالتيالمبادئمعارتطامايمايتضمنلا،والغنىالامتدادبهذا

.وحدهالعقلقوةعلىمعتمدأ،متطاولةقرونقبل

نفسه!الرسولانإلىيثحيرالأدبيةالقرآنبمعجزةيسفمإذنفسهو)بلاشيع

0()7(..القرآنيالجلالمستوىإلىالدنيويةأحاديثهفييرتفع"لم

هذا؟!يعنيهالذيفما

وتعليمهمحتواهفيمعجزةليسالقرآنان.."آخرمكانفي)بلاشيعيجيب

علىتسمورائعةادبيةتحفةآخرشيءأيقبليكونأنويمكنهأيضأإنه،فقط

بنعمرالمقبلالخليفةإن..التحفمنوبخلتهالإنسانيةأقرتهماجميع

المخمسينأشذمنغداقدالجديد،للدينالبدايةفيالفذالمعارض،الخطاب

مقدارعنبعدفيماالحديثوسنورد،القرآنمنلمقطعسماعهعقبالدينلنصرة

ا)8(.المؤمنونرتلهانبعدالقرآنيبالنصالشفهيالافتتان

دار،الزعبيعليمحمدالئخومراجحةتحقيق،سعادةرضا)ترجمة301صالقرآن)6(

م(.7491-بيروت،اللبنانيالكتاب

(Vنفسه)201-ص)8(نفسه4.1.ص!r(.
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المؤمنينعلىيقتصرلم"القرآنيالنثرعنأنثأالذيالجماليالانفعالوهذا

الخطاببنعمرعنالرواياتتحكيهفماالأعداء)9(،إلىتجاوزهمبلوحدهم

القرآنيةالكلمةبهرتهمالخصوممنحشودعنمثلهتحكيعنه،اللَهرضي

"إن!كتابههذالدي!صالانتماءإلىأو،اللامجديةمقاومتهمتعزيزإلىفدفعتهم

عْيرمنحالأتجلتقديمحمدعنالعربتبفغهاالتيللرسالةالأدبيةالقيمة

ابداًيجبولا.تصورهيمكنكانادبيأثركأجمل،دنيويشيءأييخالطهاأن

منالجديدةالشريعةتوحيهبمايتصلالذيالحدثهذابالناعنيغربأن

علىحتىتأثيرأالميزةلهذهإنثم،الجماليةالقرآنميزةنحكمعندما،الاجلال

1(..")ْ.بالضاد.ينطقلاالذيالسامع

عنها.نجمتالتيوالنتائجالقرآنية()الأدبياتتأثيرإلىبالضرورةينقلناوهذا

)41

المؤمنينطائفةعلىيقتصرلمالتأثيرهذاأن)بلاشيرامعنلاحظنحنفها

وحدهمالعربيةقراءعلىيقتصرلمأنهكما،الخصومإلىتجاوزهبل،أنفسهم

بالضاد.ينطقونلاالذينأولئكإلىتعدّاهموإنما

وقادشيء،يبهرهالمكماوقلويهمعقولهمبهر،القرآفيالأداءسحرهملقد

وقد.معجزتهوتلككتابههذالدينالانتماءإلىالأمرنهايةفيالمستمعينأكثر

فريد،متميزلأداءوالإعجابالدهشةفهنالك.مركبةصيغةالتأثيرهذايتضمن

وذلكالدهشةهذهعنيتمخضالذيوالوجدانيالعقلياليقين-ايضاً-وهنالك

وان،كالكتبليسكهذاكتابأبأنالقارئأوللمستمعيؤكدوالذي،الِإعجاب

.الانسانعليهيتربعالذيالمستوىكانمهمالانسانيرجعانيمكنلامصدره

تبهران:الأدبيةالقرآنلمعجزةاتساعأوالأكثرالأهمالتاثيرهوهذالعل

101.صنفسه)01(101.صنفه)9(
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التيالمركزيةالبؤرةأو،النقطةبالتأكيدوهو،الاسلامالىوتقودهمالناس

وجوديؤكدالاسلامانتصارعنيتحدثإذو)بلاشيع.القرآنجمالياتاستهدفتها

تتابعتوكلما.أساسيأسببأكانالذيالقرآنطليعتهاوفي9متداخلةعديدةأسباب

انتقلالتجربةفيهتفتالذيالوسطففيحاسماً.السببهذاصارالحوادث

مكانإلى،وحماستهمالاسلاممعتنقيبعضاجتهادبفضل،الدينيالعامل

يطيعلأنهمنهمأتوىوهو،منهمأقوىلأنهخصومهعلىينتصرفالمرء،الصدارة

بينمنينبئقالقرآناعجازمفهومفإنوهكذا،المنزلبكلامهوبؤمن،ورسولهالله

")11(.المجموعهذا

الأسلوبيةالمعجزةكونعن،نفسهالتأثيرعنآخرمكانفييتحدثوهو

العواملمنواحدةكانت،منتصرةوخرجتمراتأربعالخصومتحدْتالتي

"إنالجبهاتكافةفيحققهاالتيانتصاراتهوفيللاسلامالانتماءفيالأساسية

نأعلىقدرتهمفيللكافرينتحذيه)12(مراتأربعيرذدمحمدبلغهالذيالوحي

تكونإنهاإذ.القرآنيةبالرسالةيحس(الإنسان)يجعلمثلهمنبشيءياتوا

.")13(.!.محمددعوةطوالتجددتمعجزةما،وجهةمنبالتحديد،

يمكنوالذيثالثاتجاهإلىتمتدالقرآنيالأداءلتأثيرالمركبةالطبيعةإنبل

الإِسلاميالعالمفيالانتباهيسترعيماأولأأنمن)بلاشيعاستنتاجعنهيعترأن

وأرجلًاالفردذلكاكانسواءالفردعلىالعميقالتأثيرمنللقرآنماهو

")،1(....امراة

.2/05-اهالعربيالأدبتاريخ)11(

38،13يونس،23البقرةسورة)12( Sys،88.الاصراء

.101_1..صالقرآن()13

.915صنفسه)14(
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ثمو)عجاباً،دهثةالخصومنفوسفيالتأثيرالقرآنيُحدثأنيكفيفليس

بعدعصراًأنفسهمللمنتمينبالنسبةالتأثيرهذايتواصلأنوانماوانتماءً،للماناً

تهزكهرباؤهتبقىوأنالوجدانفيمشتعلةنارهتظلأن..جيلبعدوجيلأعصر

المؤمنالإنسانوتضع،الأقفالتكسرالصدأ،تزيح،الأفئدةتوقظ،الأعصاب

ويجعلهالإيمانيتوترهيحميالذيالمتجددالباهرالإعجازهذااماملوجهوجهاً

الجمالشرارةتم!هحتىيفترأويهدألامتواصلوخفقاندائماهتزازحالةفي

جديد.منوتضيئهفتلهبهالقرآني

الذيالكبيروالكسبالقرآنلأدبياتالمركزيالهدفهذافإنذلكومع

علميطابعذاتأخرىتأثيراتهناكإنما..الساحةفيوحدهليسعنهتمخض

)انحضاريبعدذاتواستجابةتحفيزصيغةيأخذحتىويتشعبنشاطهيمتدقد

النحويةالدراساتازدهارعلىقوياًباعثاًكونهامعبلاشير-يقول-القرآنيةالواقعة

)ذانبالغولاأيضاً.فعاليةأكثركأثرآخرمجالفيأثرهااتضحقد،والمعجمية

أثارهاالتيالأبحاثومن،القرآنمنمنطلقهكانالعربيالبيانعلمبأنقلنا

.(اO)(بنفسهيكئفهأنمؤمنكلعلىيجبالذيالإعجازهذاالإعجاز،

البيانعلممؤسسويقتنع))ن)بلاشعيستنتجكما،الطبيعيمنوكان

علىيحتويالقرآنبأن(الهجريالرابع،)الميلاديالتاسعالقرنمنذالعربي

الإسلاميةالثقافةفيمرموقمركزلهيكونعلملاخراجالضروريةالموادجميع

هذا")16(.عصرناوحتىالعصورجميعمدىعلى

والأدبية،اللغويةالدراساتمجالفيالقرآنبعثهالذيالمعرفيالتدفقهذا

التيبمعطياتهالحالتينفيوأغنى،أخرىوهذبوصقل،جديدةفروعاًفأنشأ

التيالإنسانيةالدراساتأقسامأهممنواحداً،الوقتبمروركثافةتزدادكانت

وثقافاتبلادوباتجاهالإسلاميةالدائرةخارجبالغتاثير-بدورها-لهاكان

301.ص)16(نفط01...ا-اص1(نفسه)ه

018

http://www.al-maktabeh.com



اللغةقواعدعلممنعليهااطللناالتيالمجالاتجميع"فيوهكذا..أخرى

أقربهيعلميةنشاطاتوغذتالقرآنيةالواقعةاثارت،البيانوعلموالمعجمية

الشريعةإخراجفرضهاالتيالمتطلباتالىمنهاحضاريةحالةإلى

0")17(..الاسلامية

فيهاتدخلأخرىمجالاتهناك9بأنيذكر)بلاشيعفإن،فحسبهذالي!

علىتقتصرلاالتأثيرفاعليةبأنيذكْرانهكما"أساسيكعامل(القرآنية)الواقعة

عنصر"فاعليةالعميقالمغزىذي)بلاشيعبتعبيرهيإنما،فقطينئهالقرآنكون

المعجز،اللهنولحبكهاالتيالنوعيةتلك")18(،الذاتيةبنوعيتهقوتهتتوطدمبدع

،شيءيرقفهالااليالخلاقةالمبدعةقدرتهالباهرةوسورهاالعذبةأياتهاوصاغت

بعدهمنيمذهوالبحرأقلامشجرةمنالأرضفيمَاأن)ولوضفافتحذهاولا

العظيم.اللهوصدق.الثه!)91(.كلماتنفدتماأبحرسبعة

501.-401صنفه)17(

501.صنفسه)18(

.27آيةلقمانسورة)91(
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كارلايل:

العليامستوياتهافيالبطولة

111

منام(88ا-ا)597كارلايلتوماسالشهيرالانكليز!الكاتبنعرفكلنا

عماشيئأيعرفونيكادونلامناالكثيرينلكن)الأبطال(،المعروفكتابهخلال

له.خصصهالذيالقثمالفصلفيياللهرسولعنقاله

للبطولةكارلايلمفهوموتحليللمتابعةمجالاًالحالبطبيعةالمقالهذاوليس

للنبيالرجلتقويماتبعضعلىنؤسرأننريدانمامنها،ياللهرسولولموقع

العليا.مستوياتهافيالإنسانيةالبطولةيمثلالذي

)21

عليهمحمدصدقهوكارلايلمعطياتحولهتدورالذيالأولالمحور

بكاملهعالمزعزعةمنيتمكنأنالأحوالمنبحاليمكنلاإذ،والسلامالصلاة

ملايينإليهينتميتمامأ،آخرعالمأمنهبدلًايقيموإن،والأوهامالأضاليلمن

،الصدقعلىقائمةدعوتهتكونأندونومغاربهاالأرضمشارقفيالمؤمنين

يوجدأنيستطيعكاذبأرجلأأنقطرأيتمهل.".:يتساءلإنه.بمفرادتهمبنية

لمإذفهو!الطوبمنبيتاًيبنيأنيقدرلا!فإنهكلاإ!:يجيبثمعجباً؟!دينأ

الذيذلكفما،ذلكشاكلوماوالترابوالجصالجيربخصائصعليماًيكن

نأجديرأولي!المواد،أخلاطمنوكثيبالأنقاضمنتلهووإنماببيتيبنيه
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جديرولكنه،الأنفسمنالملالين(أمئاتيسكنهقرناًعشراثنيدعائمهعلىيبقى

فييسيرأنالمرءعلىأنلأعلمواني.يكنلمفكأنهفينهدمأركانهتنهاران

"كارلايل"يلبثوماإ.طلبتهتجيبأنأبتوالاالطبيعةقوانينطبقأمورهجميع

طرحهاالتيالمقدماتإزاءم!نطقيأأمراًتأتيالتيالتاليةالنتيجةالىيخلصأن

ينخدعأنومحنة.حقاً.تخئلوهحتىزخرفوهدانالكفارأولثكيذيعهما"كذب

")1(.الأضاليلبهذهوأمماًشعوياًالناس

علىآخردليلاًالبعثةقبليف!ضَمحمدحياةتفاصيلاستقراءمنيستمدهوثم

فيصادقاًيكنلميك!محمدأانالقإئليندعوىيبطل"ممافإن،دعوتهصدق

المطمئنةالهادئةالعيشةتلكفيصباهومرارةشابهعنفوانقضىأنه..رسالته

يكونممادوفيولاضجةإحداثأثناءهايحاوللمعنها،اللُهرضيخديجةأمع

المشيبواقبلالشبابذهبانبعدإلايكولم.وسلطةوجاهوشهرةذكروراءه

عظيمأ")2(.وشأناًجليلأأمراًيريدوثارهاجعأكانالذيالبركانذلكبصدرهفارأن

العقيدةصدقومن،والذهنيةوالنفسيةالأخلاقيةخصائصهمنيسنمدأنهكما

أمرانوهماالوجود،أسرارمعوتساوقهاتلقيها،وطرائقأمانتها،حملالتي

هذامنيستمد،قليلبعدعنهماسنتحدثاللذينالآخرينالمحورينيثكلان

ذلكفؤادفيكان)القديكلرِراللهرسولصدقعلىأخرىوبراهيندلائلوذاك

وحناناًوخيراًرحمةالمملوء،النفسالعظيم،والفلواتالقفارابنالكبير،الرجل

السلطةطلبخلافونوايا،الدنيويالطمعغيرأفكار،ونهىوحجىوحكمةوبرأ

يكونواأنإلأيمكنهملاالذينمنورجلكبيرةصامتةنفسوتلكوكيف.والجاه

وشميرونالكاذبةبالاصطلاحاتيرضونآخريننرىفبينما؟جادينمخلصين

والأباطيل.بالأكاذيبيلتفعانيرضَلم!محمداًنرىإذ،باطلةاعتباراتطبق

(.تاريخبدون-القاهرة،القوميةالدار،السباعيمحمد)ترجمة43صالأبطال)1(

.51صنفسه)2(
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الوجوسزكانلقد،والكائناتالأموروبحقائقالعظيمةبنفسهمنفرداًكانلقد

ذلكيحجبماالأباطيلمنهنالكيكولم،ومباهرهومخاوفهباهوالهلعينيهيسطع

الاخلاصهذافمثلانذا.ها:يناجيهالهائلالسرذلكحاللسانفكأنه،عنه

منخارجصوتإلأالرجلهذامثلكلمةوما،مقدسإلهيمعنىمنيخلولا

واعية،القلوبوكلصاغيةبرغمهاالآذانفكلتكلمفإذا،الطبيعةقلبصيم

جفاء!)3(.جدلوكلهباءذلكعداماكلاموكل

وحبالطمعأنهالكاذبونأيزعم9أخرىمرةيتساءلكلههذاضوءوعلى

احتقارهبنفسهاتحملبمفرداتويجيبواثاره؟"يك!محمداًأقامالذيهوالدنيا

كاذبمحمدأأنالقائلالجائرينمذهبعنصفحاً"لنضربالادعاءلهذاالبالغ

عنهبنفوسنافلنربأوحمقأ،وسخافةوسبةعاراًموافقتهمونعدّأوحاشاه(

ولنترفعإ!)4(.

شائبةتشويهولاشبهةتكتنفهلاالذيالفصلالقولإلىيخلصأنيلبثوما

كانبلولهو،لعبشائبةقولهمنشيئاًشابولا،قطبعابثع!محمدكان"ما

الإخلاصالأازاءهامنهيكولم.وبقاءفناءومسألةوفلاحخسرانأمرعندهالأمر

والعبث،المنطقيةوالقضايا،بالأتوالالتلاعبفأماالمر.والجذالشديد

قطإ)5(.شأنهمنكانفما،بالحقائق

)نه..المطلقالصدقدائرةيتجاوزأنمنبكثيروأخطربكئيرأكبرالأمرإن

وبقائها،فنائهاوم!الةوفلاحها،خسرانهاأمركلها،البشريةبمصيريتعلقموقف

الدنياسفوحهاعندونتضاءلإزاءهاتتهافتالتيالبالغةجذيتهيحملثممنوهو

الهازلين.وهزلالأدعياءادعاءات

52.-51صنفسه)3(

(f)64.صنفسه)5(53.-52صنفه
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وأأحدعلىدرساًيتلقلموأنه،يك!اللهرسولأميةجيداًيعرفإوكارلايلأ

ورغبتهالباطنيصدقه..كالبلورالنقيةفطرتهإن.استاذ.منتعليمأياخذ

الأوهامومظانالباطلمواقعوتجاوز،الحقعنالبحثفيالمتأصلة

عنيبحثوهولحظةخفقانهيكفلموالذيكالنارالمتوقدذهنه..والأضاليل

منمتدفقاً،كفههذاإن.والنوامي!.السننومنشىءالأسبابوسببالوجودأصل

يقفبظاللُهعبدبنمحمدجعلالذيهوالتواء،ولاميلاًتعرفلاسريرة

نأأجلمنالنهارواطرافالليلآناءوالأشياءوالظواهروالعالمالكونفيأبصاره

وجدانه.وشمعدنفسهإليهوتطمئنعقلهلهيرتاحشاطنعلىيرسو

تهيئةالقلقبذرةالعظيمالرجلهذافيينفخأناللهإرادةريببلاإنها

الأمين.ورسولهاللهوحيبينالحاسمالكبيراللقاءيوم،الفصلليوموتمهيداً

منويرسموجوهها،علىيقلبها،المسألةهذهعنديقفكارلايلإن

النبي-الرجلبطولةملامحمنآخرملمحأالفذةالعجيبةومنحنياتهاتفاصيلها

كيالعالمإلىيبعثوأنالحقعنالبحثامتحانفيينجحأنلهقذرالذي

.الصراطإلىيقوده

يتلقلميث!دءمحمداًإن9عليهويضيفالأولالملمحخطوطيعمقبهذاوهو

،العرببلادفيذاكإذالعهدحديثةالخطصناعةوكانتأبداً،أستاذعلىدروساً

ماوكل،والقراءةالخطيعرفيكنلميك!همحمدأأنهيالحقيقةأنليويظهر

ي!ثاهدهأنأمكنههومامعرفتهإلىوفقماوكلوأحوالها،الصحراءعيشةهوتعفم

ولاالعالممنيعرفلمإنه..النهايةالعديمالكونهذامنبفؤادهوشلقىبعينيه

صحراءظلماتفيسمعهإلىيصلأوبنفسهيبصرهأنلهتي!رماالأعلومهمن

كانلأنهحديثها،ولاقديمهالا،العالمعلوميعرفلمإنه..يضرهولم..العرب

ولمآخر،إنسانأينورمنيمحمذيقتبسولم.ذلككلعنغنيأبنفسه

-أولئكوالعظماءالأنبياءمنأشباههجميعفييكولمغيرهمناهلمنيغترف
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محمد!بينكانمنالدهور-ظلماتفيالهاديةبالمصابيحأشبههمالذين

وبينالطبيعةبين..الصحراءأحشاءفيوحدهوعاشنثأوانما.صلةأدنىوبينه

.!)6(افكاره

مخلوقأيعنالمطلقالاستغناءإياها،اللهمنحهالتيالذاتيةالقدرةإنها

والأرضالسماواتبهاناءتالتيهذهأمانةفاية..وحدهاللهعنالمطلقوالتلقَي

خطواتهاتبلغأوالبطولةهذهتسامتانيمكنبطولةوأية؟الرجللهاواختير

كانلقد،والكائناتالأموروبحقاثق،العظيمةبنفسهمنفرداًرغتَىكانلقد9؟الأولى

o(.ومباهر-7)ومخاوفهبأهوالهلعينيهيسطعالوجودسر

،31

وحيداًاغاميضيجابهكانالذيالنبي-الرجلمعرحلتهكارلايلويواصل

يحظىعفهسؤالبألفالأكاميضهذهفيقذفنادرةببطولةوالوجودالكون

آلافبخاطرهيجولوأسفارهرحلاتهأياممنذ!يِدمحمدزال"وماالموعودبالجواب

افعل؟وماذااعتقد؟وماذا؟الموتهووما؟الحياةهيوماانا؟ماذاالأفكار:من

نأالقفريالرجلذلكاحسفقد.نفسهعنيسألأنإنسانلكلينبغيماوهذا

وادفيإنه.جانبهافيالأهميةعديمشيءوكلالأموروأهمالمسائلكبرىهذه

سطعتقدالطبيعةيديبينماثلوهو،ضلالهمفييعمهونوادفيأوالناس(

منوكانسعيهحبطفقدوإلايجيبهاانفاما،الهائلةالحقيقةلعينيه

01)8(..الخاسرين

والفلسفاتوالمذاهبالأضاليلكلوراءمن،الكاذبةالمظاهركلوراءومن

منالعالمعلىغطتالتيالأوهاموعتمةالزيفضبابوراءمن،المخادعة

05.ص6(نفسه)

(A)53.-52صنفسه

52.-51صنفط)7(
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ينظر،كانلقد..الحقإلىبرؤيتهينفذأنيمحمدقدر،أقصاهإلىأتصاه

اليونانمذاهبوراءومن،الكاذبةالعربأصناموراء"من"كارلايل!يقولكما

وعينهالصادقالبصيربقلبه..وقضاياهمومزاعمهموبراهينهمورواياتهمواليهو

وهذه،باطلالوثنية:نفسهفيوقال،وصميمهالأمرلبابإلىالجليةالمتوتدة

وحدهاللهإلاإلهلاانالحقإنماوكفر،منكروهي،تنفعولاتضرلاالأصنام

له!)9(.شريكلا

ظلالذيللرجلأريدلقد..أخرىمرحلةوبدءمرحلةنهايةكانتتلك

إلىيقوةلكيكفهالعالمإلىيُبعثأنسنةعشرينالحقعنيبحث

ولقد.فريد.نوعمنبطولةيتطلبالمرحلتينكلتافيالأمروكان...الصراط

.لها.كفؤأ،البطولةبهذهجديرأيمحمدكان

)41

نرىلكي،والسلامالصلاةعليهالخلقيةالرسولخصائصبلغناماإذاضى

هذهخطوطمنآخربخطسنلتقيفإنناويتملاها،يعانيهاوهو"كارلايل9يقولماذا

التيالعلياتهامستو،فيالبطولةقيمالآخرهويتضمنخط..المتفردةالشخصية

بها.التحققعلىيك!هاللهرسولمنأتدرأحديكنلم

رفقاؤهسماهوقدمفكراً،شاباًكانأنهيييهمحمدعلىلوحظ9البدايةفمنذ

أنهلاحظواوقد.وأفكارهوأقوالهأفعالهفيالصدق-والوفاءالصدقرجل-الأمين

كثيركانأنهعنهلأعرفوإني،بليغةحكمةوفيهاالأفيهمنتخرجكلمةمنما

وفضللبمنشئتفمانطقفإذاللكلامموجبلاحيثيسكتالصمت

..ظلمتهوكشفشبهتهأناروقدإلافيتركهغرضيتناوللا،وحكمةوإخلاص

رؤوفاًبرأكريماًالهمبعيدالعزمصارمالمبدأراسخرجلًاحياتهطولرأيناهوقد

95.صنفسه)9(
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لينالجانبسهلذلكمعوهومخلصاً،الجدشديدرجلأحرأ،فاضلاًتقيأ

مازحربمابل،الايناسحلو،العشرةحميد،والطلاقةالبشرجم،العريكة

وكان..صادقفؤادمنمشرقةابتسامةوجههتضىءالعمومعلىوكان،وداعب

غنيوهو،معلمهذبهولامدرسةتثقفهلم،بفطرتهعظيمأالفؤادشهم،اللبذكي

1(.الصحراء!)ْأعماقفيوحدهالحياةفيعملهفأدى..ذلكعن

فكيفعظيماً،فيكونشخصفيتجتمعقدالخصائصهذهمنبعضأإن

والتيالخلقيةالقيممنالمتنوعةالكبيرةالمجموعةهذهأنإلىهذاجميعاً؟بها

تجتمعأنيصعبشمالأ،الآخربعضهايذهببينمايميناًبعضهايذهبقد

التاريخ،عبر،الأبطالمنالكثيرلنجدإننابل،واحدةشخصيةفيوتتلاءم

ماإلىالتناقضبهميذهبقدبلآخر،جانبفيوينطفئونجانبفييتألقون

،بالذاتوالإعجابوالشذوذوالتجئرالطغيان)نه.الانطفاء.منأركسهو

نسمعونحن...الجنونوربماالشخصيةانفصامصوب-أحيانأ-والانحراف

:والويلاتالمآسيوالجماعاتالشعوبعلىجرالذيالمحزنالتعبيربهذاكثيراً

..العظمةجنون

شيئأنجدفإننا،والسلامالصلاةعليهالاسلامرسولشخصيةازاءهنا،أما

بعد،ومنقبلمنلإنسانتتهيألموالخصائصالقيمحشودبينتناغماً.عجبأ.

)رادةولكنهابالاستثناءاتتغرمصدفةأوعابرةفلتةالعجيبالأمرذلكيكنولم

الرسالةسيحملالذيللرجلالعظيمالوفاقهذايتحقق(نشاءتسبحانهالله

المؤمنينمنالملايينمئاتو)جلالهومحئتهلطاعتهوتدين،العالمويغيّر،الأخيرة

ومغاربها.الأرضمثارقفي

محمداًلأحب"إنيالشخصيةهذهتبهرهالذي"كارلايل!يعلنذلكأجلمن

لاالرأيمستقلرجلأهذاالقفارابنكانولقد.والتصنعالرياءمنطبعهلبراءة

51.-05صنفسه)01(
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ذليلأيكنلمولكنهمتكبراً،يكولم.فيهليسمايذعيولانفسهعلىالأيعول

المبينالحرْبقولهيخاطبأراد،وكمااللهأوجدهكماالمرقعثويهفيقائمفهو

وللحياةالحياةلهذهعليهميجبماإلىيرشدهم،العجموأكاسرةالرومقياصرة

الىاليومعمليؤخرلاالعزمماضيرجلًاوكان.قدرهالنفسهيعرفوكان.الآخرة

01)11(..غد

الأخلاقيةاللهرسولخصائصمنأخرىجملةيستعرض"كارلايلاويمضي

وتجربة،منظورةوحياةواقعأ،أمراًفاستحالتنفسهبهاتشربتالتيالقيمومن

فيكونللتنفيذ،طريقهاتجدولاتذعىالسماءفيمعلقةمثلمجردولي!،معاشة

هناهاأما.وأبطالهزعمائهمنكثيرعنالتاريخعرفهاالتيالثنائيةوتكونالازدواج

إلىولنستمعشرخاً،يتحمللاالذيوالالتئامكسرأ،يعرفلاالذيالتوحدف!نه

ظلمأبهاتهممابرغمشهواتأخا!محمدكان)ما:يقولوهو)كارلايل(

مآربهقضاءالألههمّلاشهوياًرجلأحسبناهإذاونخطىنجورماوشدوعدوانأ،

زاهداًكانلقد.كانتأياالملاذوبينبينهكانماأبعدفماكلا!الملاذ،من

عادةطعامهوكان،وأحوالهأمورهوسائروملبسهومشربهوماكلهمسكنهفيمتقشفأ

ثوبهويرفويصلحوكان.نار.بدارهتوقدولمالشهورتتابعتوربماوالماء،الخبز

،اللباسخشنرجلمنمحمدفحبذا؟ومفخرةمكرمةمنذلكبعدفهل،بيده

الله،ديننشرفيدائب،الليلساهرالنهارقائم،اللهفيمجتهد،الطعامخشن

متطلعغير،سلطانأودولةأورتبةمنالرجالأصاغراليهيطمحماإلىطامحغير

أولئكمنملاقياًكانفماوالأ..عظيمرجل.كانتكيفماشهرةأوذكرإلى

يقودهمأنممكنهكانومادهاعظامأ،و)كباراًواحترامأتوقيرأالغلاظالعرب

يديهبينيقاتلون،بهملتفونوهم،حجةوعرينثلاث،أوقاتهمعظمويعاشرهم

64.ففهص(11)
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المقادوعريوكانوا،وغلظةجفاءالعربهؤلاءفيكانلقد.حولهويجاهدون

لهرضخواحتىجانبهموتذليلرياضتهمعلىقدرفمن،الشكيمةصعاب

لماوالفضلالنبلآياتمنفيهأبصرواماولولاكبير،بطلفذلكمواستقادوا

أتيحكانلوأنهوظني؟بنانهمنلهاطوعكانواوقدوكيفاذعنوا،ولالهخضعوا

منمصيبأكانلماوصولجانهبتاجهالقياصرةمنقيصرجمييِممحمدبدللهم

العظمةتكونفكذلك.بيدهالمرقعثوبهفي!محمدنالهمامقدارطاعتهم

إ")12(.الأبطالتكونوهكذا

،61

تهزالتيالمؤثرة)الانسانية(الصورةبهذههذامقالنانختتمأنأروعوما

جمعاء!للبشرية،!الرسولاخوةفيعلن"كارلايل!وجدان

لقديمحمدقالهـ()8مؤتةغزوةفيحارثةبنزيدمولاهاستشهدلما9

زيدابنةولكن.عليهبأسفلااليوماللهلقيولقد،جهادهحقاللهفيزيدجاهد

يذوبالمشيبرأسهفيدثالذيالكهلالرجلوجدت!يبكيذلكبعدوجدته

(!صديقهيبكي)صديق:قالأرى؟()ماذا:فقالتدمعأ!قلبه

الرحيم،الانسانيةأخا!محمدفيتريناالأفعالوهذهالأتوالهذهإمثل

!)13(.الأولوأبيناالأولىأمناوابن،الشفيقالرؤوفجميعأأخانا

64.-63صنفسه)12(
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للمؤلفكتب

تاريخبةبحوثأ-

الثامنة()الطبعةالعزيزعبدبنعمرخلافةفيالإسلاميالانقلابملامح-ا

.بيروت-الرسالةمؤسسة

الرسالة.مؤسسة(الثالثة)الطبعةزنكيالدينعماد2-

النفائس.دار-الرسالةمؤسسةعشعالحادية)الطبعةالسيرةفيدراسة3-

الرسالة.مؤسسة(الثالثة)الطبعةأفريقيافيمأساتناملامح:القاسيالحصار4-

.بيروت-للملايينالعلمدار(السادسة)الطبعةللتاريخالإسلاميالتفسير5-

دمشق.-القلمدار(الثانية)الطبعةوالتجربةالرجلمحمود:الديننور6-

الإسلاميةالمقاومةعلىجديدةأضواء:والشامالجزيرةفيالارتقيةالامارات7-

الرسالة.مؤسسة(الأولى)الطبعةوالسَرللصليبيين

المكتب(الأولى)الطبعةوالتحليلالمنهجفيفصول:الإسلاميالتاريخفي8-

.بيروت-الإسلامي

الموصل.فيالسلاجقةولاةعصر:الصليبيللغزوالإسلاميةالمقاومة9-

.الرياض-المعارفمكتبة(الأولى)الطبعة

الإسلامي.المكتب(الثانية)الطبعة)سلامياً.خلدونابنا-.
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الإسلامي.المكتب(الأولى)الطبعة.تاريخيةدراساتا-ا

الدوحة.-الثقافةدار(الأولى)الطبعة.الإسلاميالتاريخكتابةإعادةحولا-2

البريطاننالمستشرقمنهجفيمقارنبحث:النبويةوالسيرةالمستشرقونا-3

الثقافة.دار(الأولى)الطبعة.واتمونتغمريالمعاصر:

الثقافة.دار(الأولى)الطبعةعاماطار:الإسلاميللتاريختحليلا-4

النشع.)قيد.قطبسئدفكرفيالتاريخيالمنظورا-5

النشع.)قيد.غربيمنظورمنومستقبلهالإسلامحاضرا-6

إسلاميةبحوث-ب

الرسالة.مؤسسة(الخامسة)الطبعةواليسار.اليمينلعبةا-

الرسالة.مؤسسة(السابعة)الطبعة.العلمانيةتهافت2-

الرسالة.مؤسسة(الثالثة)الطبعة.الاجتماعيالعدلفيمقال3-

للملايين.العلمدار(الثالثة)الطبعة.الرحيبعالمهفيالقرآنمع4-

للملايين.العلمدار(الثانية)الطبعةقرآنيةآفاق5-

دار(الأولى)الطبعة)بالاشتراك(.عشرالخامسالقرنبوابةعلىكتابات6-

.الرياض-(العلوم

الحرمين.مكتبة-الإسلاميالمكتب(الأولى)الطبعة.)سلاميةكتابات7-

الرسالة.مؤسسة(الثانية)الطبعةواليسار.اليمينلعبةعلىجديدةأضواء8-

الرسالة.مؤسسة(الثانية)الطبعة.الحديثالعلممنالقرآنمرقفالىمدخل-9
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الأولى()الطبعة(.العلم)حدوكتابفيقراءة:الماديةمواجهةفيالعلما-.

الرسالة.مؤسسة

الرسالة.مؤسسة(الثانية)الطبعة.السرعةزمنفي)سلاميةمؤسراتا-ا

الدوحة.-الأمةمجلة(الخامسة)الطبعة.المسلمالعقلتشكيلإعادةحولا-2

الثقافة.دار(الأولى)الطبعة.الإسلاميةالرؤيةفيأ-3

الثقافة.دار(الأولى)الطبعة.الكونيالمعمارفيحوارأ-4

النشع.)قيد.قراءات:الغربيللفكرالآخروالوجهالإسلاما-5

الثشرا.)قيد.ومقترحاتبحوث:المعرفة)سلاميةفي-16

النشع.)قيد.الإسلامفيقالواا-7

أدبيةأعمال%-

الرسالة.مؤسسة(الثانية)الطبعة(.فصولأربعةذات)مسرحيةالمأسورونا-

الرسالة.مؤسسة(الثالثة)الطبعة)نقد(.المعاصرالإسلاميالنقدفي2-

مؤسسة(الثانية)الطبعة)دراسة(.المعاصرالغربيالمسرحفيالعالمفوضى3-

الرسالة.

الرسالة.مؤسسة(الثانية)الطبعة)دراسة(والإسلاميالغربيالفنفيالطبيعة-4

الرسالة.مؤسسة(الثانية)الطبعة.)شعحواليقينالحبجداول5-

الأولى()الطبعةواحد(.فصلذات)مسرحياتالغربيةالضفةفيمعجزة6-

الرسالة.مؤسسة
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مؤسسة(الأولى)الطبعةواحد(.فصل)ذاتإسلاميةمسرحياتخمس7-

الرسالة.

الرسالة.مؤسسة(الأولى)الطبعة.)نقد(الإسلاميالنقدفيجديدةهـمحاولات

مؤسسة(الأولى)الطبعة(.فصولأربعةذات)مسرحيةوالدنسالشمس9-

الرسالة.

مؤسسة(الثانية)الطبعة)دراسة(.الإسلاميالأدبنظريةالىمدخل.ا-

الرسالة.

الرسالة.مؤسسة(الأولى)الطبعة)رواية(.والمئذنةالاعصارا-أ

الرسالة.مزسة(الأولىالطبعة)...(مشاأربعةذات)مسرحياتالغولا-2

جذة.-المنارةدار(الأولى)الطبعة.واحد(فصلذات)مسرحياتالعبورأ-3

ال!نشع)قيد)نقد(.الإسلاميالأدبدائرةفيمتابعاتا-4

الرسالة.مؤسسة(الأولى)الطبعة.)دراصة(والعقيدةالفنا-5

النشع.)قيد)دراسة(.الماديةمواجهةفيالأدب-11

النشع.)قيد.)شععالغربةزمنفيابتهالاتا-7
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ا!رت
......................تقديم
......العالمصياغةاعادة:كارودي

...الشريعةخصائصحولسانتيلانا:

............التوحيدآفاقلاندو:

...والأخلاقوالشريعةالعقيدة:كَب

......والأمة..والحياةالدين:وات

المغلولينومعاملةالإسلامانتشار:لوبون

............للفهمدعوة:صلهبى

..بالعلموالتحذي.الإعجاز.:بوكاي

......"الآخر(معالتعامل:ديورانت

............النبؤةأخلاقلوتا:

.......والتوحيد.التحرير.ستودارد:

الىأقرب()الرسولعنصورة:درمنغمص

..مقارنمنظورمنالإسلام:سوسة

...........المعماراكتمال:دبنيه

مرة!المسلمين)غيرعنشواهد:تريتون

......للإعجازالآخرالوجهبلاشير:

..العلياتهامستوفيالبطولة:كارلايل

................للمؤلفكتب

..................الفهرست
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